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SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru dezvoltare, care 
este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

– având în vedere Comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate adresată Parlamentului European și 
Consiliului din 9 martie 2020 intitulată „Către o strategie cuprinzătoare cu Africa” 
(JOIN(2020)0004),

– având în vedere raportul Grupului operativ pentru Africa rurală din 7 martie 2019,

– având în vedere Declarația ONU privind drepturile agricultorilor și ale altor persoane 
care își desfășoară activitatea în zonele rurale,

– având în vedere decizia Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de a 
proclama Deceniul agriculturii familiale pentru perioada 2019-2028,

– având în vedere Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030,

1. salută faptul că noul parteneriat UE-Africa promovează dezvoltarea unor practici 
agricole ecologice și integrarea preocupărilor legate de biodiversitate; este îngrijorat, 
însă, de dependența ridicată a statelor africane de importurile de alimente; reamintește, 
în acest sens, necesitatea de a garanta coerența politicilor agricole și comerciale 
europene în favoarea dezvoltării sustenabile, garantând punerea în aplicare a analizei 
impactului acestora asupra obiectivelor de dezvoltare durabilă, a drepturilor omului și a 
drepturilor micilor agricultori și ale altor populații care trăiesc în zonele rurale; sprijină 
dezvoltarea oportunităților comerciale între continente, incluzând în același timp 
protecția și garanțiile pentru produsele agricole sensibile, pentru a le permite regiunilor 
să își consolideze potențialul de producție; subliniază că acordurile comerciale trebuie 
să susțină principiul comerțului echitabil în beneficiul agriculturii locale și, în același 
timp, să asigure disponibilitatea alimentelor produse în mod sustenabil; invită Comisia 
să se asigure că acordurile comerciale nu destabilizează agricultura locală, nu 
prejudiciază micii producători agricoli și nu măresc dependența continentului african de 
importurile de alimente;

2. invită UE să intensifice cooperarea dintre cele două continente în mod susținut, inclusiv 
prin expertiză și parteneriate în domeniul cercetării și inovării și prin schimburi de bune 
practici în domeniul agriculturii; subliniază importanța centrală a sectorului agricol și 
alimentar în economia și societatea din Africa, dar și din UE și consideră că dezvoltarea 
unui sector agricol sustenabil și a zonelor rurale este esențială pentru a putea crea locuri 
de muncă și pentru dezvoltarea sustenabilă în Africa, astfel că ar trebui să se afle în 
centrul relațiilor UE-Africa; invită UE să elaboreze o poziție strategică concretă pentru a 
promova mai intens gestionarea sustenabilă a economiei resurselor naturale cu lanțuri 
valorice sustenabile și să îmbunătățească cooperarea dintre UE și Africa, punând 
accentul pe clădirea unui viitor neutru din punct de vedere climatic, cu scopul de a crea 
un mediu pentru investiții sustenabile și mai reziliente la schimbările climatice și pentru 
crearea de mai multă valoare și de locuri de muncă pe plan local; consideră că UE 
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trebuie să dezvolte semnificativ cooperarea cu Africa în ceea ce privește practicile de 
dezvoltare rurală, precum și practicile agroecologice, aceasta urmând să fie temelia 
sustenabilității ecologice, sociale și economice și să aducă beneficii micilor fermieri și 
comunităților prin creșterea autonomiei lor și a rezilienței agriculturii africane la 
schimbările climatice; invită UE și statele membre să colaboreze activ cu partenerii 
africani pentru a crea sinergii între Strategia UE-Africa, politicile Pactului verde, în 
special dimensiunea externă a Strategiei „De la fermă la consumator”, și politicile 
comerciale, pentru a le alinia la politica de dezvoltare și la angajamentele privind 
coerența politicilor în favoarea dezvoltării (CPD) și pentru a le completa cu acțiuni 
concrete, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă, care sprijină activ 
tranziția către sisteme agroalimentare sustenabile, punând accentul pe dezvoltarea unor 
lanțuri de aprovizionare scurte, pe producția locală, pe distribuție și consumul local, 
ceea ce va aduce beneficii oamenilor, naturii și economiei;

3. subliniază importanța sectorului agricol și alimentar în Africa în asigurarea unor 
oportunități de încadrare în muncă decente și sustenabile în zonele rurale; subliniază 
ponderea semnificativă a forței de muncă din Africa, în special femei și tineri, care se 
bazează pe producția, prelucrarea și distribuția de alimente agricole pentru a-și asigura 
mijloacele de subzistență, veniturile și ocuparea directă a forței de muncă; subliniază că 
aceasta se referă, în majoritatea cazurilor, la micile exploatații agricole și la fermele 
familiale; ia act de importanța de a promova și consolida măsurile și instrumentele care 
sprijină creșterea calității produselor, diversificarea produselor, modernizarea practicilor 
agricole, condițiile de muncă sigure și măsurile de consolidare a rezilienței fermierilor, 
în special a femeilor și a generației tinere; invită Comisia să se asigure că parteneriatul 
UE-Africa este reciproc avantajos pentru ambele continente în ceea ce privește 
oportunitățile de piață, schimbul de cunoștințe, lanțurile valorice echitabile și accesul la 
instrumentele și măsurile de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, 
precum și sprijinul pentru acestea; invită Parteneriatul UE-Africa să pună un accent 
puternic pe dezvoltarea agricolă și rurală pentru a promova stabilitatea economică și 
calitatea vieții în zonele rurale;

4. subliniază că utilizarea pesticidelor în agricultura intensivă în Africa poate avea un 
impact asupra sănătății lucrătorilor care au un acces foarte redus la formare privind 
protecția plantelor și asistență medicală, pe lângă daunele aduse mediului; solicită 
educarea și formarea privind abordări sustenabile de protecție a plantelor și alternative 
la pesticide, precum și reducerea la minimum a expunerii la substanțe periculoase; 
denunță standardul dublu aplicat de UE în ceea ce privește pesticidele, permițând 
exportul de substanțe periculoase interzise în UE către țări africane și alte țări terțe; 
solicită, prin urmare, modificarea normelor în vigoare ale UE pentru a elimina această 
incoerență juridică, în conformitate cu Convenția de la Rotterdam din 1998 și cu Pactul 
verde;

5. subliniază contribuțiile esențiale ale tinerelor fete și ale femeilor la economiile agricole 
și rurale de pe întreg continentul african; reamintește că aproape jumătate din muncile 
agricole din Africa sunt efectuate de femei, majoritatea femeilor fermieri aparținând 
categoriei micilor fermieri sau celei a fermierilor de subzistență, ele neavând accesul 
necesar la informații, credite și terenuri; consideră, prin urmare, că este extrem de 
important să se sprijine și să se consolideze capacitarea tinerelor fete și a femeilor din 
Africa; invită UE să sprijine țările partenere, în special să își îmbunătățească legislația 
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privind proprietatea prin recunoașterea dreptului universal al femeilor de a fi proprietari 
cu drepturi depline asupra terenurilor;

6. este deosebit de îngrijorat de faptul că defrișările continuă și se înrăutățesc în Africa, 
unde de exemplu în martie 2020 bazinul fluviului Congo a ocupat locul doi în lume 
printre regiunile cele mai afectate de defrișări, suprafața defrișată devenind de peste 
două ori mai mare decât în anii precedenți; evidențiază că distrugerea pădurilor tropicale 
africane este o pierdere ireversibilă din punctul de vedere al biodiversității și al 
capacității de sechestrare a carbonului, precum și din cel al habitatelor și al modurilor de 
viață ale comunităților indigene care trăiesc în păduri; invită Comisia să prezinte fără 
întârziere o propunere de cadru european obligatoriu privind obligația de diligență, 
având la bază orientările OCDE și un comportament responsabil în afaceri; solicită ca 
întreprinderile europene să identifice, să prevină și să denunțe încălcările drepturilor 
omului și ale drepturilor de mediu în lanțurile de aprovizionare globale, inclusiv în 
lanțurile de subcontractare, aplicabil tuturor agenților economici din toate sectoarele, în 
special cele considerate ca prezentând un risc ridicat în țările în curs de dezvoltare, cum 
ar fi materiile prime, cacaua, cafeaua și silvicultura; solicită să se introducă dispoziții cu 
caracter obligatoriu în acordurile comerciale încheiate cu țări africane; îndeamnă UE să 
colaboreze cu guvernele și cu actorii globali prin intermediul unor acorduri de 
parteneriat, pentru a promova o abordare coerentă la nivel mondial în vederea 
dezvoltării unor planuri de acțiune comune pentru a proteja și gestiona mai bine 
pădurile, apele și ecosistemele marine, în temeiul Acordului de la Paris și al obiectivelor 
de dezvoltare durabilă;

7. reamintește că pădurile contribuie semnificativ la atingerea obiectivelor privind clima, 
la protejarea biodiversității și la prevenirea deșertificării și a eroziunii extreme a solului; 
subliniază că eforturile comune ale UE și Africii ar trebui să sprijine dezvoltarea unei 
agriculturi și a unei silviculturi reziliente la schimbările climatice, dezvoltarea rurală 
sustenabilă și sisteme alimentare sigure și sustenabile, care sunt esențiale pentru 
eradicarea sărăciei, a foametei și a malnutriției; subliniază importanța de a asigura 
complementaritatea între agricultură, faună sălbatică și conservarea biodiversității și 
insistă asupra necesității de a promova practici agricole sustenabile precum 
agrosilvicultura în locul practicilor de monocultură care epuizează solurile și distrug 
biodiversitatea, utilizează mai multe terenuri și înrăutățește furnizarea de alimente în 
comunitățile locale; subliniază existența unor sisteme de conservare, care colaborează 
cu fermierii care își închiriază terenurile pentru protejarea speciilor sălbatice, asigură 
locuri de muncă la nivel local și îmbunătățesc coexistența cu speciile sălbatice; în acest 
context, salută inițiativa NaturAfrica având scopul de a proteja fauna sălbatică și 
ecosistemele și oferind totodată populațiilor locale oportunități în sectoarele verzi;

8. subliniază că Uniunea Europeană ar trebui să garanteze că se aplică aceleași standarde 
ridicate de siguranță și sustenabilitate în producția de alimente, atât pentru produs, cât și 
pentru metoda de producție, în special având în vedere nivelul mai ridicat de ambiție al 
Strategiei „De la fermă la consumator” și al Strategiei în domeniul biodiversității pentru 
2030;

9. regretă că nu este recunoscută importanța strategică a pășunilor, care acoperă 
aproximativ 43 % din suprafața terestră africană și, prin urmare, reprezintă absorbanți 
importanți de carbon; invită Comisia să dezvolte, împreună cu comunitățile locale și 
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părțile interesate de la nivel local, o strategie de optimizare a acestui potențial prin 
gestionarea durabilă a pășunatului, de exemplu, de către păstori;

10. denunță amploarea fenomenului de acaparare a terenurilor în Africa; evidențiază că 
aceasta este o practică brutală, care subminează suveranitatea alimentară și pune în 
pericol comunitățile rurale africane; subliniază că continentul african, care se 
preconizează că va înregistra o creștere demografică semnificativă, estimându-se că 
populația va ajunge la 2,5 miliarde până în 2050, continuă să fie regiunea cea mai 
afectată de malnutriție; reamintește că accesul la terenuri este esențial pentru a garanta 
securitatea alimentară; subliniază că o mai mare concentrare a terenurilor duce deseori 
la o înmulțire a strămutărilor forțate ale populației și a încălcărilor drepturilor omului, 
iar exploatarea materiilor prime în Africa agravează conflictele existente și creează 
conflicte noi și, împreună cu acapararea terenurilor, duce la exploatarea și oprimarea 
populației locale; solicită o strategie agricolă pe termen lung pentru a promova 
securitatea alimentară în Africa și ca autoritățile naționale, regionale și locale să 
consolideze drepturile funciare și să adopte principii pentru o mai bună guvernanță 
funciară; subliniază necesitatea lansării unui proces incluziv la dezvoltarea, punerea în 
aplicare și monitorizarea politicilor și acțiunilor legate de acapararea terenurilor, cu 
participarea efectivă a actorilor locali și a organizațiilor societății civile; solicită ca 
Orientările voluntare privind proprietatea funciară să fie respectate în cadrul tuturor 
proiectelor care promovează protecția drepturilor funciare, inclusiv în cadrul 
schimburilor comerciale, și, de asemenea, solicită măsuri care să asigure faptul că 
proiectele nu periclitează drepturile funciare ale micilor fermieri;

11. constată că, de exemplu, drepturile de pășunat și pășunile comune reprezintă drepturi 
tradiționale de folosință asupra terenurilor bazate pe dreptul comun și nu pe drepturi de 
proprietate securitizate; subliniază, cu toate acestea, importanța vitală a protejării 
acestor drepturi comune pentru populația rurală;

12. îndeamnă statele membre și UE să mărească în mod semnificativ volumul asistenței 
oficiale pentru dezvoltare destinate țărilor africane care vizează obiective de dezvoltare 
socială, economică și de mediu și cercetarea și formarea în domeniul agricol și țin 
seama în special de politicile de conservare a biodiversității și de adaptare la 
schimbările climatice, cu scopul de a-i ajuta pe fermierii din Africa în adaptarea 
necesară la criza climatică; solicită ca agroecologia să fie recunoscută ca fundament al 
sistemelor agricole și alimentare sustenabile și să se dezvolte infrastructuri și lanțuri 
valorice mai bune pentru fermierii locali; de asemenea, evidențiază posibilitățile și 
potențialul parteneriatelor cu sectorul privat în vederea realizării acestor obiective; 
subliniază că parteneriatele cu actorii privați trebuie să facă obiectul unor criterii de 
selecție precise, unor monitorizări publice, unor procese de evaluare și unor mecanisme 
independente de tratare a plângerilor; subliniază, în plus, că sprijinul acordat sectorului 
privat trebuie să fie condiționat de respectarea drepturilor omului și de recunoașterea 
dreptului la alimentație; subliniază că ajutorul condiționat care promovează accesul 
întreprinderilor europene la această finanțare trebuie exclus; subliniază că noul 
parteneriat UE-Africa trebuie să recunoască rolurile multiple și contribuțiile actorilor 
locali și ale organizațiilor societății civile și, prin urmare, necesitatea de a-i implica la 
toate nivelurile în cadrul dialogului politic și privind politicile și în pregătirea, 
monitorizarea și evaluarea planurilor de punere în aplicare; evidențiază că schimbarea 
din Africa poate fi realizată cel mai bine dacă o bună guvernare și o repartizare 



AD\1212355RO.docx 7/10 PE652.519v02-00

RO

transparentă a ajutoarelor sunt recompensate, iar abuzurile sunt sancționate;

13. salută propunerea Grupului operativ pentru Africa rurală de instituire a unui program de 
înfrățire între Europa și Africa, extins la crearea unei legături între organismele agricole 
ale statelor membre ale UE și țările partenere din Africa, cum ar fi, printre altele, 
organizațiile de fermieri și cooperativele, organizațiile de femei și de tineret din mediul 
rural, cu scopul de a face schimb de bune practici și de a încuraja relațiile dintre 
parteneri foarte implicați și similari; subliniază că Grupul operativ comun UE-Africa 
pentru Africa rurală a pregătit în 2018 o listă de măsuri pentru a crește producția 
alimentară proprie a Africii și că această listă reprezintă în continuare o bază relevantă 
pentru parteneriatul UE-Africa; subliniază rolul important pe care îl pot avea 
organizațiile fermierilor și cooperativele din Africa în îmbunătățirea puterii de negociere 
a fermierilor și a veniturilor lor, facilitând accesul la echipamente și servicii și reducând 
riscurile legate de comercializarea produselor; consideră că schimbul de experiență între 
Africa și organizațiile europene ar aduce beneficii reciproce;

14. încurajează organizațiile agricole profesionale africane și europene să coopereze pentru 
a-și promova rolul în abordarea provocărilor comune legate de sustenabilitatea 
agriculturii și să dezvolte schimburi de practici privind organizarea lanțurilor valorice și 
a producției;

15. invită Parteneriatul UE-Africa să își canalizeze eforturile în domeniul agriculturii spre 
garantarea dreptului țărilor africane la suveranitatea alimentară, creșterea securității lor 
alimentare ca o prioritate, precum și a capacității lor de a satisface nevoile în materie de 
alimentație ale populațiilor lor, în special nevoia de proteine, și spre promovarea unei 
agriculturi ecologice locale, la scară mică și familială, care să garanteze securitatea 
alimentară și nutrițională pentru toți și o mai bună reziliență în caz de crize, în special 
criza climatică, punând accentul pe o producție alimentară sustenabilă și sănătoasă și pe 
bunăstarea socială și economică a fermierilor și subzistența acestora; cere ca acordurile 
de cooperare ale UE să dea din nou prioritate sprijinirii dezvoltării sustenabile a 
agriculturii și asigurării autonomiei fermierilor din țări terțe; subliniază că este 
important să se creeze piețe regionale și locale în Africa, pentru a face mai reziliente 
rețelele de distribuție locale și securitatea alimentară; reamintește că eradicarea tuturor 
formelor de malnutriție și ODD 2 (Eradicarea foametei) ar trebui să fie considerate 
drept priorități în cadrul noului parteneriat; subliniază că crearea unor sisteme agricole 
și alimentare sigure și sustenabile ar trebui promovată prin politici agricole regionale, 
practici agricole favorabile mediului, producția locală, zone rurale intacte și protejarea 
biodiversității și a resurselor naturale, precum și prin introducerea unor standarde 
sanitare și fitosanitare; ia act de faptul că, în ceea ce privește atât costurile de producție 
ale fermierilor, cât și cheltuielile publice aferente politicii agricole, salvarea și schimbul 
de soiuri de semințe locale reprezintă modalitatea cea mai ieftină, cea mai rapidă și cea 
mai eficace de a adapta soiurile la schimbările climatice, evitând astfel dependența de 
factorii de producție și asigurând autonomia fermierilor și o mai mare securitate 
alimentară;

16. subliniază că există riscul ca anumite surplusuri agricole, cum ar fi laptele praf, rezultate 
în timpul crizei COVID-19, să fie exportate către țări mai puțin dezvoltate, concurând 
cu producția locală și provocând daune colaterale producătorilor; solicită, prin urmare, 
Comisiei să reflecteze asupra unei strategii de eliminare a stocurilor pentru a evita un 
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efect negativ asupra micilor exploatații locale din țări sărace;

17. subliniază că femeile care practică agricultura de subzistență întâmpină obstacole 
suplimentare la menținerea suveranității alimentare din cauza protecției stricte, în cadrul 
acordurilor comerciale, a noilor soiuri de plante în temeiul Convenției internaționale 
pentru protecția noilor soiuri de plante.
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