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Módosítás 1
Bert-Jan Ruissen

Véleménytervezet
1 a bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

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

Or. en

Módosítás 2
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Véleménytervezet
2 a bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

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

Or. en

Módosítás 3
Michal Wiezik

Véleménytervezet
2 a bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos, 2030-ig teljesítendő uniós 
stratégiára1a,
_________________
1a A 2030-ig tartó időszakra szóló uniós 
biodiverzitási stratégia. Hozzuk vissza a 
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természetet az életünkbe! 
(COM(2020)0380).

Or. en

Módosítás 4
Mazaly Aguilar

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálja, hogy a Bizottság továbbra 
is a szabadkereskedelem előmozdításán 
fáradozik, és a két kontinenst magában 
foglaló globális szabadkereskedelmi övezet 
létrehozására törekszik; emlékeztet rá, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások destabilizálják a helyi 
mezőgazdaságokat, kárt okoznak a 
mezőgazdasági kistermelőknek, és növelik 
az afrikai kontinens élelmiszer-függőségét;

1. sajnálja, hogy a Bizottság továbbra 
is a szabadkereskedelem előmozdításán 
fáradozik anélkül, hogy mérlegelné az 
agrár-élelmiszeripari ágazat társadalmi, 
környezeti és gazdasági hatásait, és 
óvatosságra int a két kontinenst magában 
foglaló globális szabadkereskedelmi övezet 
létrehozásával kapcsolatban; emlékeztet 
rá, hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások destabilizálhatják a helyi 
mezőgazdaságokat, és károsíthatják a 
szegényebb és kevésbé termelékeny 
mezőgazdasággal rendelkező belső 
régiókat; a Bizottságnak olyan 
kereskedelmi kapcsolatra kell törekednie 
az EU és Afrika között, amely nem 
ösztönzi, hogy az afrikai élelmiszer-
termelés néhány termékre 
koncentrálódjon az agrár-élelmiszerpari 
kivitel céljából;

Or. es

Módosítás 5
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo 
Hristov, Isabel Carvalhais

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálja, hogy a Bizottság továbbra 1. üdvözli, hogy az új EU–Afrika 
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is a szabadkereskedelem előmozdításán 
fáradozik, és a két kontinenst magában 
foglaló globális szabadkereskedelmi 
övezet létrehozására törekszik; emlékeztet 
rá, hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások destabilizálják a helyi 
mezőgazdaságokat, kárt okoznak a 
mezőgazdasági kistermelőknek, és növelik 
az afrikai kontinens élelmiszer-
függőségét;

partnerség támogatja a környezetbarát 
mezőgazdasági gyakorlatokat és a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
megfontolások beépítését, de sajnálja, 
hogy egyúttal továbbra is olyan 
kereskedelmi kapcsolatok előmozdításán 
fáradozik, amelyek elsődlegesen a nagy 
nyugati vállalatoknak kedveznek; 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;

Or. en

Módosítás 6
Claude Gruffat

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálja, hogy a Bizottság továbbra 
is a szabadkereskedelem előmozdításán 
fáradozik, és a két kontinenst magában 
foglaló globális szabadkereskedelmi övezet 
létrehozására törekszik; emlékeztet rá, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások destabilizálják a helyi 
mezőgazdaságokat, kárt okoznak a 
mezőgazdasági kistermelőknek, és növelik 
az afrikai kontinens élelmiszer-függőségét;

1. sajnálja, hogy a Bizottság továbbra 
is a szabadkereskedelem előmozdításán 
fáradozik, és a két kontinenst magában 
foglaló globális szabadkereskedelmi övezet 
létrehozására törekszik; emlékeztet rá, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások destabilizálják a helyi 
mezőgazdaságokat, kárt okoznak a 
mezőgazdasági kistermelőknek, és növelik 
az afrikai kontinens élelmiszer-függőségét, 
továbbá az EU gazdag országai és Afrika 
között a termelékenység terén mutatkozó 
hatalmas különbségek teljesen eltorzítják 
a kereskedelmi feltételeket;

Or. fr
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Módosítás 7
Anne Sander

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálja, hogy a Bizottság továbbra 
is a szabadkereskedelem előmozdításán 
fáradozik, és a két kontinenst magában 
foglaló globális szabadkereskedelmi 
övezet létrehozására törekszik; emlékeztet 
rá, hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások destabilizálják a helyi 
mezőgazdaságokat, kárt okoznak a 
mezőgazdasági kistermelőknek, és növelik 
az afrikai kontinens élelmiszer-függőségét;

1. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások ne destabilizálják a helyi 
mezőgazdaságokat, ne okozzanak kárt a 
mezőgazdasági kistermelőknek, és ne 
növeljék az afrikai kontinens élelmiszer-
függőségét;

Or. fr

Módosítás 8
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálja, hogy a Bizottság továbbra 
is a szabadkereskedelem előmozdításán 
fáradozik, és a két kontinenst magában 
foglaló globális szabadkereskedelmi övezet 
létrehozására törekszik; emlékeztet rá, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások destabilizálják a helyi 
mezőgazdaságokat, kárt okoznak a 
mezőgazdasági kistermelőknek, és növelik 
az afrikai kontinens élelmiszer-
függőségét;

1. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
továbbra is kutassa annak módját, hogy a 
szabadkereskedelem, illetve a két 
kontinenst magában foglaló globális 
szabadkereskedelmi övezet létrehozása 
mindenki számára előnyös legyen;

Or. en

Módosítás 9
Bert-Jan Ruissen
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálja, hogy a Bizottság továbbra 
is a szabadkereskedelem előmozdításán 
fáradozik, és a két kontinenst magában 
foglaló globális szabadkereskedelmi övezet 
létrehozására törekszik; emlékeztet rá, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások destabilizálják a helyi 
mezőgazdaságokat, kárt okoznak a 
mezőgazdasági kistermelőknek, és növelik 
az afrikai kontinens élelmiszer-
függőségét;

1. üdvözli az Afrikával kapcsolatos 
átfogó stratégiára irányuló közleményt, 
valamint, hogy a Bizottság továbbra is a 
régió kontinentális gazdasági 
integrációjának előmozdításán fáradozik a 
szabadkereskedelem révén, és a két 
kontinenst magában foglaló globális 
szabadkereskedelmi övezet létrehozására 
törekszik; emlékeztet rá, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodásoknak 
védeniük kell a helyi mezőgazdaságot és 
különösen az érzékeny ágazatokat;

Or. en

Módosítás 10
Daniel Buda

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálja, hogy a Bizottság továbbra 
is a szabadkereskedelem előmozdításán 
fáradozik, és a két kontinenst magában 
foglaló globális szabadkereskedelmi 
övezet létrehozására törekszik; emlékeztet 
rá, hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások destabilizálják a helyi 
mezőgazdaságokat, kárt okoznak a 
mezőgazdasági kistermelőknek, és növelik 
az afrikai kontinens élelmiszer-
függőségét;

1. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
továbbra is a gazdasági előnyöket hozó és 
a szigorú uniós minőségi és 
környezetvédelmi normáknak megfelelő 
szabadkereskedelem előmozdításán 
fáradozik, és a két kontinenst magában 
foglaló globális szabadkereskedelmi 
övezet létrehozására törekszik;

Or. ro

Módosítás 11
Claude Gruffat
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet az élelmiszer-
önrendelkezés fontosságára, amely elv az 
egyes országok vagy régiók azon 
képességén alapul, hogy a lehető 
legnagyobb részben saját erőforrásain 
keresztül ellássák élelmiszerrel saját 
lakosságukat;  hangsúlyozza, hogy ez az 
elv különösen fontos az afrikai kontinens 
számára, amely továbbra is a világ 
alultápláltsággal leginkább sújtott térsége, 
és amelynek népessége várhatóan nagyon 
jelentős mértékben fog növekedni az 
elkövetkezendő években, különösen a 
szubszaharai térségben;

Or. fr

Módosítás 12
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. 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 benne 
rejlik annak lehetősége, hogy lökést 
adjanak a helyi mezőgazdaságnak, de 
fenn kell tartani a tisztességes 
kereskedelem elvét, elkerülve a helyi 
mezőgazdaság destabilizálását, és ezzel 
egyidejűleg biztosítani kell a fenntartható 
módon termelt élelmiszer elérhetőségét; 
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Or. en

Módosítás 13
Maria Noichl

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet a fejlesztéspolitikával 
kapcsolatos új európai konszenzusra, 
amelyben az EU és tagállamai megerősítik 
elkötelezettségüket a fejlesztési szempontú 
szakpolitikai koherencia iránt, amely 
megköveteli minden fejlesztési 
együttműködési cél figyelembe vételét 
azokon a szakpolitikai területeken, 
amelyek valószínűleg hatással lehetnek a 
fejlődő országokra;

Or. de

Módosítás 14
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. 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;

Or. en
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Módosítás 15
Bert-Jan Ruissen

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az afrikai 
népesség várhatóan 2,5 milliárdra nő 
2050-re, és hangsúlyozza a mezőgazdaság 
és a vidékfejlesztés fontos szerepét az 
élelmiszer-ellátás és a jövedelemtermelés 
területén; kéri a Bizottságot, hogy 
aktualizálja az első partnerség címét, hogy 
az kellő mértékben tükrözze az 
élelmiszerhez való hozzájutás fontosságát;

Or. en

Módosítás 16
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. szorgalmazza, hogy az EU és 
Afrika közötti mezőgazdasági partnerség 
mozdítsa elő olyan fenntartható 
mezőgazdasági és élelmezési rendszerekre 
való áttérést, amelyek középpontjában a 
helyi fogyasztást szolgáló rövid ellátási 
láncok, helyi termelés és elosztás áll;

Or. en

Módosítás 17
Marlene Mortler

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja az Uniót, hogy tartósan 
fokozza a két földrész közötti 
együttműködést, mutassa be a regionális 
gazdasági ciklusok előnyeit, és mozdítsa 
elő a fenntartható és klímabarát 
beruházásokat;

Or. de

Módosítás 18
Claude Gruffat

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy az élelmiszer-
önrendelkezés előmozdítja a saját 
szükségleteknek megfelelő fejlesztést, és 
nem teszi tönkre az afrikaiak életmódját 
és megélhetési módjait, továbbá lehetővé 
teszi az európai termelők által a KAP 
támogatásainak, a tudománynak, a know-
how-nak és a technológiai eszközöknek 
köszönhetően élvezett előnyös helyzete 
miatti „dömping” elkerülését; ezzel 
összefüggésben emlékeztet arra, hogy 
Európának nem az a szerepe, hogy 
„élelmezze a világot”, hanem hogy 
lehetővé tegye a különböző régiók és 
országok számára, hogy ellássák magukat 
élelemmel; ezért rámutat a regionális és 
helyi piacok létrehozásának fontosságára 
Afrikában a helyi elosztási hálózatok és az 
élelmezésbiztonság rezilienciájának 
növelése érdekében;

Or. fr

Módosítás 19
Maria Noichl

Véleménytervezet



PE653.993v01-00 12/57 AM\1208719HU.docx

HU

1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy az EU 
intenzív, export-orientált mezőgazdasági 
modellje ugyanakkor a fehérjetakarmány 
nagy mennyiségű importjától függ; 
hangsúlyozza, hogy fogyasztási 
szokásaink jelentős harmadik országbeli 
erőforrást kötnek le; kiemeli, hogy az 
európai globális erőforrás-fogyasztás 
károsan befolyásolhatja a harmadik 
országok lakosságát, és hangsúlyozza az 
ebből fakadó felelősséget;

Or. de

Módosítás 20
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. kéri, hogy az Európai Bizottság a 
fenntartható fejlődési célokkal és „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
keretében tett kötelezettségvállalásokkal 
összhangban kül- és kereskedelmi 
politikáin keresztül aktívan működjön 
együtt afrikai partnereivel az emberek, a 
természet és a gazdasági növekedés javára 
váló, fenntartható agrár-élemezési 
rendszerekre való áttérés terén;

Or. en

Módosítás 21
Bert-Jan Ruissen

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1b. üdvözli az Afrikai Unió és az 
Európai Unió agrár-élelmiszeri 
platformjának az Afrika vidéki területeivel 
foglalkozó munkacsoport ajánlásai 
nyomán történő létrehozását, amely 
összekapcsolja az afrikai és európai 
agrár-élelmiszeripari magánszektort az 
ikerprogramok, a bevált gyakorlatok 
cseréje, valamint az afrikai 
mezőgazdaságba irányuló fenntartható és 
inkluzív beruházások erősítése érdekében; 

Or. en

Módosítás 22
Marlene Mortler

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy fontos a 
klímasemleges jövő kialakítása, míg a 
fenntartható értékláncokkal működő 
körforgásos gazdaságnak 
kulcsfontosságúnak kell lennie az időtálló 
gazdasági modell szempontjából, hogy a 
kölcsönös kereskedelem feltételei 
gyümölcsöző alapra kerüljenek;

Or. de

Módosítás 23
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felhívja az Európai Uniót és 
tagállamait, hogy alakítsanak ki 
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szinergiákat az Afrikára vonatkozó uniós 
stratégia és a zöld megállapodás 
(különösen „a termelőtől a fogyasztóig” 
stratégia külső dimenziója) között, amit az 
egészséges, reziliens és fenntartható 
élelmiszer mindenki számára történő 
garantálására irányuló konkrét fellépések 
kísérnek;

Or. en

Módosítás 24
Marlene Mortler

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. felhívja az Uniót, hogy dolgozzon 
ki konkrét stratégiai álláspontot annak 
érdekében, hogy erősítse a természeti 
erőforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodást, és javítsa a hatékony és 
biztonságos nyersanyagágazatra, valamint 
a megújuló energiához és a fenntartható 
értékláncokhoz való hozzáférésre irányuló 
együttműködést az EU és Afrika között;

Or. de

Módosítás 25
Bert-Jan Ruissen

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. üdvözli, hogy a stratégia 
középpontba állította a mezőgazdaságban 
zajló digitalizációt és a természeti 
erőforrásokkal való gazdálkodást; 
szorgalmazza, hogy biztosítsanak fokozott 
lehetőségeket, különösen a fiatal 
gazdálkodók számára, hogy 
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kihasználhassák a digitalizáció kínálta 
lehetőségeket a szűkös erőforrások 
leghatékonyabb módon való 
hasznosítására a fokozott élelmiszer-
termelés biztosítása mellett;

Or. en

Módosítás 26
Marc Tarabella, Eric Andrieu, Maria Noichl, Isabel Carvalhais

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. mély aggodalmát fejezi ki az 
afrikai államok – különösen az Európai 
Unióból származó – mezőgazdasági 
behozataltól való nagymértékű függése 
miatt, kivált azokban az esetekben, amikor 
e behozatalt olyan támogatott termékek 
alkotják, amelyeknek alacsony ára káros 
versenyt jelent az afrikai kisüzemi 
mezőgazdaság számára;

Or. en

Módosítás 27
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. kiemeli a mezőgazdasági és az 
élelmiszeripari ágazat fontosságát és 
potenciálját a fiatalok és a nők 
foglalkoztatása terén, valamint a 
tisztességes és fenntartható 
munkalehetőségek számukra való 
biztosítása szempontjából a vidéki 
területeken;

Or. en
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Módosítás 28
Claude Gruffat

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. sajnálatát fejezi ki az az Európai 
Unió hús- és tejtúltermelése, valamint 
agresszív exportmodellje miatt, ami 
károkat okoz az afrikai piacnak és a helyi 
termelőknek;

Or. fr

Módosítás 29
Marlene Mortler

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. úgy véli, hogy az Afrikai 
Kontinentális Szabadkereskedelmi Térség 
(AfCFTA) aláírása új lehetőségeket nyit a 
regionális gazdasági integráció és az 
Afrikán belüli kereskedelem előtt; 
hangsúlyozza, hogy ez a megállapodás 
biztonságos környezetet teremt a 
beruházások, a fokozott helyi 
értékteremtés és a foglalkoztatás számára;

Or. de

Módosítás 30
Claude Gruffat

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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1d. felhívja az Uniót, hogy dolgozzon 
ki mezőgazdasággal kapcsolatos 
geostratégiai megközelítést egy olyan 
mélyrehatóan megreformált, a 
fenntarthatóság iránt elkötelezett közös 
mezőgazdasági politika fenntartása 
érdekében, amely nem sérti az afrikai 
mezőgazdaság fenntartható fejlődésének 
önellátásra való törekvését;

Or. fr

Módosítás 31
Claude Gruffat

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. támogatja az agroökológiai 
gyakorlatokat, mivel azok az ökológiai, 
társadalmi és gazdasági fenntarthatóság 
alapját képezik Afrikában és Európában, 
továbbá az UNEP és a FAO által már 
támogatott ezen megközelítés kínálta 
multifunkcionális megoldásokat annak 
érdekében, hogy Afrika mezőgazdasága 
ellenállóbb legyen az éghajlati sokkokkal 
szemben, jobban meg tudja védeni talajait 
az erózió és az elsivatagosodás elleni 
fellépéssel, növekedjen biológiai 
sokfélesége, így csökkenjen a termelők 
kockázata azáltal, hogy önellátóbbá 
válnak, és jobban képesek alkalmazkodni 
az éghajlatváltozáshoz; úgy véli, hogy az 
Európai Uniónak jelentős mértékben 
fejlesztenie kell együttműködését 
Afrikával ezekkel az agroökológiai 
gyakorlatokkal kapcsolatban;

Or. fr

Módosítás 32
Claude Gruffat
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Véleménytervezet
1 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1f. hangsúlyozza a vetőmagok 
szerepének fontosságát a fenntartható 
mezőgazdaság és élelmiszer-termelés, 
valamint az élőlények mezőgazdasági 
termelők általi ellenőrzése szempontjából; 
rámutat arra, hogy a helyi fajták 
magvainak cseréje ténylegesen módot 
kínál a termelők számára, hogy ne 
függjenek az agrár-ipari ágazattól, 
megfelelő eszköz élelmezésbiztonsági 
politika elfogadására, végezetül pedig a 
talajklíma-feltételekhez és a gyors 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásra;

Or. fr

Módosítás 33
Claude Gruffat

Véleménytervezet
1 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1g. kiemeli az agroökológiai 
megközelítésekben, többek között a 
permakultúrában és az agrárerdészetben, 
a vetőmagok konzerválásában és 
megosztásában, a biogazdálkodásban 
meglévő potenciált a vidéki közösségek 
étrendje változatosságának javítására, a 
monokultúráktól való elmozdulásra és az 
élelmezési önállóság előmozdítására;

Or. fr

Módosítás 34
Claude Gruffat

Véleménytervezet
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1 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1h. emlékeztet az Európai Parlament 
DEVE bizottsága által 2016. április 16-án, 
valamint 2016. június 7-én elfogadott, az 
Új Élelmezés- és Táplálkozásbiztonsági 
Szövetségről szóló és a GMO-k afrikai 
termesztésének az EU és szélesebb körben 
a G8 csoport általi támogatását kifogásoló 
(2015/2277(INI)) állásfoglalásra;

Or. fr

Módosítás 35
Claude Gruffat

Véleménytervezet
1 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1i. emlékeztet az agárerdészet és a 
permakultúrával összefüggő 
megközelítések fontosságára a vegyes 
kertekben, amelyek kiválóak 
élelmezésbiztonsági szempontból a kis 
gazdálkodók és közösségek számára; 
hangsúlyozza, hogy egyes fák egyúttal 
hüvelyes növények is, amelyek lekötik a 
légköri nitrogént, ezáltal megszűnik a 
talaj élővilágát pusztító és a gazdálkodók 
termelési költségeit az inputanyagoktól 
való függőség fokozásával növelő 
műtrágyák iránti igény; hangsúlyozza, 
hogy a vidéki területeken a fák hiánya 
elsivatagosodáshoz és szélsőséges 
talajerózióhoz vezet; hangsúlyozza, hogy 
ez részben a helyi lakosság tűzifa-
szükségletének, valamint a túllegeltetés 
miatti nyomásnak tulajdonítható; 
rámutat, hogy egyszerű, méltányos, 
eredményes és integrált vidékfejlesztési 
megoldásokra van szükség a helyszínen;

Or. fr
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Módosítás 36
Claude Gruffat

Véleménytervezet
1 j bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1j. óv a neokolonialista megközelítés 
alkalmazásától és az inputanyagoktól 
(vetőmag, műtrágyák, növényvédő szerek) 
való függőség új formáitól, de a 
finanszírozással és a gazdálkodók 
digitalizálást célzó törekvések miatti 
eladósodással kapcsolatban is; 
hangsúlyozza, hogy a digitális 
technológiák nem célozhatják, 
mozdíthatják elő vagy alapozhatják meg 
szilárdan a meglévő vagy új függőségeket, 
inkább lehetővé kell tenniük a 
gazdálkodók és közösségeik számára, 
hogy önállóak legyenek;

Or. fr

Módosítás 37
Claude Gruffat

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. különösen aggasztja az Afrikában 
folytatódó és súlyosbodó erdőirtás; 
emlékeztet rá, hogy az afrikai trópusi erdők 
kiirtása jóvátehetetlen veszteség a 
biodiverzitás és a szén-dioxid megkötésére 
való képesség szempontjából; kéri a 
Bizottságot, hogy haladéktalanul nyújtson 
be átvilágításról szóló európai jogi keretre 
irányuló javaslatot annak garantálása 
érdekében, hogy minden, az Unió piacára 
jutó termék mögött fenntartható, erdőirtást 
nem tartalmazó ellátási láncok álljanak;

2. különösen aggasztja az Afrikában 
és Európában folytatódó és súlyosbodó 
erdőirtás; hasonlóképpen aggasztónak 
találja az európai szakpolitikák, 
különösen a bioüzemanyagokra 
vonatkozó szakpolitika (a megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
támogatásáról és a földhasználat közvetett 
megváltoztatásáról szóló irányelv) 
szerepét, és különösen hangsúlyozza a 
tüzelőanyag-előállítás globális erdőirtásra 
és élelmezési célú terményekre gyakorolt 
hatásait; emlékeztet rá, hogy az afrikai 
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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 átvilágításról szóló európai jogi keretre 
irányuló javaslatot annak garantálása 
érdekében, hogy minden, az Unió piacára 
jutó termék mögött fenntartható, erdőirtást 
nem tartalmazó ellátási láncok álljanak;

Or. fr

Módosítás 38
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, 
Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. különösen aggasztja az Afrikában 
folytatódó és súlyosbodó erdőirtás; 
emlékeztet rá, hogy az afrikai trópusi erdők 
kiirtása jóvátehetetlen veszteség a 
biodiverzitás és a szén-dioxid megkötésére 
való képesség szempontjából; kéri a 
Bizottságot, hogy haladéktalanul nyújtson 
be átvilágításról szóló európai jogi keretre 
irányuló javaslatot annak garantálása 
érdekében, hogy minden, az Unió piacára 
jutó termék mögött fenntartható, 
erdőirtást nem tartalmazó ellátási láncok 
álljanak;

2. különösen aggasztja az Afrikában 
folytatódó és súlyosbodó erdőirtás; 
emlékeztet rá, hogy az afrikai trópusi erdők 
kiirtása jóvátehetetlen veszteség a 
biodiverzitás és a szén-dioxid megkötésére 
való képesség szempontjából; kéri a 
Bizottságot, hogy haladéktalanul nyújtson 
be OECD-iránymutatásokon és a 
felelősségteljes üzleti magatartáson 
alapuló, minden ágazatban, különösen a 
fejlődő országokban magas kockázatúnak 
tekintettekben, például a nyersanyag-, a 
kakaó-, a kávé- és az erdészeti ágazatban, 
valamennyi szereplőre alkalmazandó 
kötelező átvilágításról szóló európai jogi 
keretre irányuló javaslatot, amely előírja az 
európai vállalatok számára az emberi 
jogok és a környezetvédelmi jogok 
megsértésének azonosítását, megelőzését 
és bejelentését a globális ellátási 
láncokban, ezen belül az alvállalkozói 
láncokban;

Or. en
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Módosítás 39
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. különösen aggasztja az Afrikában 
folytatódó és súlyosbodó erdőirtás; 
emlékeztet rá, hogy az afrikai trópusi erdők 
kiirtása jóvátehetetlen veszteség a 
biodiverzitás és a szén-dioxid megkötésére 
való képesség szempontjából; kéri a 
Bizottságot, hogy haladéktalanul nyújtson 
be átvilágításról szóló európai jogi keretre 
irányuló javaslatot annak garantálása 
érdekében, hogy minden, az Unió piacára 
jutó termék mögött fenntartható, erdőirtást 
nem tartalmazó ellátási láncok álljanak;

2. különösen aggasztja az Afrikában 
folytatódó és súlyosbodó erdőirtás; 
emlékeztet rá, hogy az afrikai trópusi erdők 
kiirtása jóvátehetetlen veszteség a 
biodiverzitás és a szén-dioxid megkötésére 
való képesség szempontjából; kéri a 
Bizottságot, hogy haladéktalanul nyújtson 
be átvilágításról szóló európai jogi keretre 
irányuló javaslatot annak garantálása 
érdekében, hogy minden, az Unió piacára 
jutó termék mögött fenntartható, erdőirtást 
nem tartalmazó ellátási láncok álljanak; 
emlékeztet a mezőgazdaság, a vadvilág és 
a biológiai sokféleség egymást kiegészítő 
jellege biztosításának fontosságára, és 
kitart a fenntartható mezőgazdasági 
gyakorlatok, például az agrárerdészet 
afrikai népszerűsítése mellett;

Or. en

Módosítás 40
Michal Wiezik

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. különösen aggasztja az Afrikában 
folytatódó és súlyosbodó erdőirtás; 
emlékeztet rá, hogy az afrikai trópusi erdők 
kiirtása jóvátehetetlen veszteség a 
biodiverzitás és a szén-dioxid megkötésére 
való képesség szempontjából; kéri a 
Bizottságot, hogy haladéktalanul nyújtson 
be átvilágításról szóló európai jogi keretre 

2. különösen aggasztja az Afrikában 
folytatódó és súlyosbodó erdőirtás, 
kiemeli, hogy 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 az előző években1a; emlékeztet 



AM\1208719HU.docx 23/57 PE653.993v01-00

HU

irányuló javaslatot annak garantálása 
érdekében, hogy minden, az Unió piacára 
jutó termék mögött fenntartható, erdőirtást 
nem tartalmazó ellátási láncok álljanak;

rá, hogy az afrikai trópusi erdők kiirtása 
jóvátehetetlen veszteség a biodiverzitás és 
a szén-dioxid megkötésére való képesség 
szempontjából; kéri a Bizottságot, hogy 
haladéktalanul nyújtson be átvilágításról 
szóló európai jogi keretre irányuló 
javaslatot annak garantálása érdekében, 
hogy minden, az Unió piacára jutó termék 
mögött fenntartható, erdőirtást nem 
tartalmazó ellátási láncok álljanak;

_________________
1a A WWF következő jelentése szerint: 
https://www.wwf.de/fileadmin/fm-
wwf/Publikationen-PDF/WWF-Analyse-
Waldverlust-in-Zeiten-der-Corona-
Pandemie.pdf

Or. en

Módosítás 41
Bert-Jan Ruissen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. különösen aggasztja az Afrikában 
folytatódó és súlyosbodó erdőirtás; 
emlékeztet rá, hogy az afrikai trópusi erdők 
kiirtása jóvátehetetlen veszteség a 
biodiverzitás és a szén-dioxid megkötésére 
való képesség szempontjából; kéri a 
Bizottságot, hogy haladéktalanul nyújtson 
be átvilágításról szóló európai jogi keretre 
irányuló javaslatot annak garantálása 
érdekében, hogy minden, az Unió piacára 
jutó termék mögött fenntartható, erdőirtást 
nem tartalmazó ellátási láncok álljanak;

2. különösen aggasztja az Afrikában 
folytatódó és súlyosbodó erdőirtás; 
emlékeztet rá, hogy az afrikai trópusi erdők 
kiirtása jóvátehetetlen veszteség a 
biodiverzitás és a szén-dioxid megkötésére 
való képesség szempontjából; kéri a 
Bizottságot, hogy haladéktalanul nyújtson 
be átvilágításról szóló európai jogi keretre 
irányuló javaslatot annak garantálása 
érdekében, hogy minden, az Unió piacára 
jutó termék mögött fenntartható, erdőirtást 
nem tartalmazó ellátási láncok álljanak; 
sürgeti az Uniót, hogy a kormányzatokkal 
és a globális szereplőkkel együtt 
tevékenykedve partnerségi 
megállapodások révén mozdítsák elő 
következetes megközelítés alkalmazását 
globális szinten;

Or. en
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Módosítás 42
Mazaly Aguilar

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. különösen aggasztja az Afrikában 
folytatódó és súlyosbodó erdőirtás; 
emlékeztet rá, hogy az afrikai trópusi erdők 
kiirtása jóvátehetetlen veszteség a 
biodiverzitás és a szén-dioxid megkötésére 
való képesség szempontjából; kéri a 
Bizottságot, hogy haladéktalanul nyújtson 
be átvilágításról szóló európai jogi keretre 
irányuló javaslatot annak garantálása 
érdekében, hogy minden, az Unió piacára 
jutó termék mögött fenntartható, erdőirtást 
nem tartalmazó ellátási láncok álljanak;

2. különösen aggasztja az Afrikában 
minden más kontinensnél nagyobb 
mértékben folytatódó és súlyosbodó 
erdőirtás; emlékeztet rá, hogy az afrikai 
trópusi erdők kiirtása jóvátehetetlen 
veszteség a biodiverzitás és a szén-dioxid 
megkötésére való képesség szempontjából; 
kéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul 
nyújtson be átvilágításról szóló európai 
jogi keretre irányuló javaslatot annak 
garantálása érdekében, hogy minden, az 
Unió piacára jutó termék mögött 
fenntartható, erdőirtást nem tartalmazó 
ellátási láncok álljanak, és kéri kötelező 
erejű rendelkezések beépítését az afrikai 
államokkal létrejövő kereskedelmi 
megállapodásokba;

Or. es

Módosítás 43
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Véleménytervezet
2 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

1. az erdőirtás megakadályozása 
mellett közös érdek az újraerdősítés, az 
erdőtelepítés és a fenntartható 
erdőgazdálkodás, valamint a teljes 
faalapú értéklánc támogatása a gazdasági 
növekedés, a munkahelyteremtés és a 
fokozott élelmezésbiztonság érdekében;  
mivel az erdők jelentős mértékben 
hozzájárulnak az éghajlat-politikai 
célkitűzések eléréséhez és a biológiai 
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sokféleség megóvásához, megjegyezve, 
hogy az EU és Afrika közös 
erőfeszítéseinek támogatniuk kell az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás fejlesztését, a 
fenntartható vidékfejlesztést és a 
biztonságos élelmiszerrendszereket, 
amelyek döntő fontosságúak a szegénység, 
az éhezés és az alultápláltság felszámolása 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 44
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. 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;

Or. en

Módosítás 45
Bert-Jan Ruissen

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kiemeli az európai mezőgazdasági 
ágazat szakértelmének pozitív 
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hozzájárulását, és hangsúlyozza a 
partnerségek előtérbe helyezésének 
szükségességét a mezőgazdaságban 
végzett kutatások és innováció terén, 
többek között az Európai horizont 
program révén az aratás előtti és utáni 
élelmiszer-kiesés megelőzése, valamint a 
mezőgazdasági üzemek teljesítményének 
növelése érdekében;

Or. en

Módosítás 46
Maria Noichl

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja az Uniót, hogy növelje az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliensebb, fenntarthatóbb és 
extenzívebb mezőgazdaságra, a 
fenntartható diverzifikációra, az 
agroökológiára és az agrárerdészetre 
irányuló programokba történő 
beruházásait a földhasználat erdők kárára 
történő kiterjesztésének megakadályozása 
céljából;

Or. de

Módosítás 47
Marlene Mortler

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot, hogy a 
Párizsi Megállapodás és a fenntartható 
fejlődési célok értelmében dolgozzon ki 
közös cselekvési terveket az erdők védelme 
és az erdőkkel, vízzel és tengeri 
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ökoszisztémákkal való gazdálkodás 
javítása céljából;

Or. de

Módosítás 48
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Eric Andrieu, Maria 
Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a növényvédő 
szerek és a műtrágyák intenzív 
mezőgazdasági termelésben történő 
használata Afrikában a környezeti károk 
mellett a munkavállalók egészségének 
romlását okozza, és e munkavállalók 
nagyon kis mértékben férnek hozzá az 
egészségügyi ellátáshoz;

Or. en

Módosítás 49
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. sajnálja, hogy az afrikai felszín 
mintegy 43%-át borító, így fontos 
karbonelnyelőként működő legelők 
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;

Or. en
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Módosítás 50
Claude Gruffat

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elítéli az Afrikában zajló 
nagyarányú földszerzéseket; emlékeztet rá, 
hogy a földszerzés olyan kíméletlen 
gyakorlat, amely összeférhetetlen az 
élelmiszer-önrendelkezésre irányuló 
bármiféle célkitűzéssel, és veszélyezteti az 
afrikai vidéki közösségek fennmaradását;

3. elítéli az Afrikában zajló 
nagyarányú földszerzéseket; emlékeztet rá, 
hogy a földszerzés olyan kíméletlen 
gyakorlat, amely összeférhetetlen az 
élelmiszer-önrendelkezésre irányuló 
bármiféle célkitűzéssel, és veszélyezteti az 
afrikai vidéki közösségek fennmaradását; 
kéri a Bizottságot, hogy a helyi lakosság 
támogatásával hozzon létre egy erdőirtást, 
tüzeket és nagyarányú földszerzéseket 
műholdakkal (távérzékelés útján) nyomon 
követő megfigyelő központot és korai 
figyelmeztető rendszert, tiszteletben tartva 
ugyanakkor a fejlesztési szempontú 
szakpolitikai koherenciát, különösen a 
közös agrárpolitika finanszírozásáról, 
irányításáról és monitoringjáról szóló 
rendelet rendelkezéseinek alkalmazása 
révén;

Or. fr

Módosítás 51
Maria Noichl

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elítéli az Afrikában zajló 
nagyarányú földszerzéseket; emlékeztet rá, 
hogy a földszerzés olyan kíméletlen 
gyakorlat, amely összeférhetetlen az 
élelmiszer-önrendelkezésre irányuló 
bármiféle célkitűzéssel, és veszélyezteti az 
afrikai vidéki közösségek fennmaradását;

3. elítéli az Afrikában zajló 
nagyarányú földszerzéseket; emlékeztet rá, 
hogy a földszerzés olyan kíméletlen 
gyakorlat, amely összeférhetetlen az 
élelmiszer-önrendelkezésre irányuló 
bármiféle célkitűzéssel, és veszélyezteti az 
afrikai vidéki közösségek fennmaradását; e 
tekintetben hangsúlyozza, hogy a 
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földtulajdon koncentrációjának 
fokozódása gyakran az emberi jogok 
megsértésének fokozódásához is vezet, 
például lakóhelyelhagyás révén; 
hangsúlyozza, hogy a föld kisajátítása az 
erőforrások, például a vízhasználati jogok 
kisajátításához vezet;

Or. de

Módosítás 52
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elítéli az Afrikában zajló 
nagyarányú földszerzéseket; emlékeztet rá, 
hogy a földszerzés olyan kíméletlen 
gyakorlat, amely összeférhetetlen az 
élelmiszer-önrendelkezésre irányuló 
bármiféle célkitűzéssel, és veszélyezteti az 
afrikai vidéki közösségek fennmaradását;

3. elítéli az Afrikában zajló 
nagyarányú földszerzéseket; emlékeztet rá, 
hogy a földszerzés olyan kíméletlen 
gyakorlat, amely összeférhetetlen az 
élelmiszer-önrendelkezésre irányuló 
bármiféle célkitűzéssel, és veszélyezteti az 
afrikai vidéki közösségek fennmaradását; 
hangsúlyozza egy olyan mechanizmus 
kidolgozására irányuló inkluzív folyamat 
elindításának fontosságát, amely 
garantálja a civil társadalmi szervezetek 
tényleges részvételét a nagyarányú 
földszerzésekhez kapcsolódó szakpolitikák 
és fellépések kidolgozásában, 
végrehajtásában és nyomon követésében;

Or. en

Módosítás 53
Daniel Buda

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elítéli az Afrikában zajló 3. elítéli az Afrikában zajló 
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nagyarányú földszerzéseket; emlékeztet rá, 
hogy a földszerzés olyan kíméletlen 
gyakorlat, amely összeférhetetlen az 
élelmiszer-önrendelkezésre irányuló 
bármiféle célkitűzéssel, és veszélyezteti az 
afrikai vidéki közösségek fennmaradását;

nagyarányú földszerzéseket; emlékeztet rá, 
hogy a földszerzés olyan kíméletlen 
gyakorlat, amely összeférhetetlen az 
élelmiszer-önrendelkezésre irányuló 
bármiféle célkitűzéssel, és veszélyezteti az 
afrikai vidéki közösségek fennmaradását; 
szorgalmazza kereskedelmi korlátozások 
bevezetését, amennyiben fény derül arra, 
hogy az nagyarányú földszerzés 
eredménye;

Or. ro

Módosítás 54
Bert-Jan Ruissen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elítéli az Afrikában zajló 
nagyarányú földszerzéseket; emlékeztet rá, 
hogy a földszerzés olyan kíméletlen 
gyakorlat, amely összeférhetetlen az 
élelmiszer-önrendelkezésre irányuló 
bármiféle célkitűzéssel, és veszélyezteti az 
afrikai vidéki közösségek fennmaradását;

3. elítéli az Afrikában zajló 
nagyarányú földszerzéseket; emlékeztet rá, 
hogy a földszerzés olyan kíméletlen 
gyakorlat, amely összeférhetetlen az 
élelmiszer-önrendelkezésre irányuló 
bármiféle célkitűzéssel, és veszélyezteti az 
afrikai vidéki közösségek fennmaradását; 
kéri az Uniót, hogy ösztönözze az afrikai 
vezetőket a földtulajdon- és földhasználati 
jogok megszilárdítására, valamint a 
földpolitika javítását szolgáló elvek 
elfogadására;

Or. en

Módosítás 55
Mazaly Aguilar

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elítéli az Afrikában zajló 
nagyarányú földszerzéseket; emlékeztet rá, 

3. elítéli az Afrikában zajló 
nagyarányú földszerzéseket, valamint az 
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hogy a földszerzés olyan kíméletlen 
gyakorlat, amely összeférhetetlen az 
élelmiszer-önrendelkezésre irányuló 
bármiféle célkitűzéssel, és veszélyezteti az 
afrikai vidéki közösségek fennmaradását;

afrikai kormányok azon politikáit, 
amelyek megkönnyítették és 
előmozdították a nagyarányú földszerzést; 
emlékeztet rá, hogy a földszerzés olyan 
kíméletlen gyakorlat, amely 
összeférhetetlen az élelmiszer-
önrendelkezésre irányuló bármiféle 
célkitűzéssel, és veszélyezteti az afrikai 
vidéki közösségek fennmaradását;

Or. es

Módosítás 56
Marlene Mortler

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elítéli az Afrikában zajló 
nagyarányú földszerzéseket; emlékeztet rá, 
hogy a földszerzés olyan kíméletlen 
gyakorlat, amely összeférhetetlen az 
élelmiszer-önrendelkezésre irányuló 
bármiféle célkitűzéssel, és veszélyezteti az 
afrikai vidéki közösségek fennmaradását;

3. elítéli az Afrikában zajló 
nagyarányú földszerzéseket; emlékeztet rá, 
hogy a földszerzés olyan kíméletlen 
gyakorlat, amely gyengíti a fenntartható 
élelmiszerrendszereket, és veszélyezteti az 
afrikai vidéki közösségek fennmaradását;

Or. de

Módosítás 57
Anne Sander

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elítéli az Afrikában zajló 
nagyarányú földszerzéseket; emlékeztet 
rá, hogy a földszerzés olyan kíméletlen 
gyakorlat, amely összeférhetetlen az 
élelmiszer-önrendelkezésre irányuló 
bármiféle célkitűzéssel, és veszélyezteti az 
afrikai vidéki közösségek fennmaradását;

3. szorgalmazza az afrikai 
élelmezésbiztonságot előmozdító és 
környezetbarát hosszú távú 
mezőgazdasági stratégia kidolgozását a 
partnerség részeként; felhívja a figyelmet 
arra, hogy a földhöz jutás 
nélkülözhetetlen az élelmezésbiztonság 
biztosításához;
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Or. fr

Módosítás 58
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Atidzhe 
Alieva-Veli

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elítéli az Afrikában zajló 
nagyarányú földszerzéseket; emlékeztet rá, 
hogy a földszerzés olyan kíméletlen 
gyakorlat, amely összeférhetetlen az 
élelmiszer-önrendelkezésre irányuló 
bármiféle célkitűzéssel, és veszélyezteti az 
afrikai vidéki közösségek fennmaradását;

3. elítéli az Afrikában zajló 
nagyarányú földszerzéseket; emlékeztet rá, 
hogy a földszerzés olyan kíméletlen 
gyakorlat, amely gyengíti az 
élelmezésbiztonságot, és veszélyezteti az 
afrikai vidéki közösségek fennmaradását;

Or. en

Módosítás 59
Maria Noichl

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. 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;

Or. de

Módosítás 60
Marlene Mortler

Véleménytervezet
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3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólít arra, hogy a földtulajdon- 
és földhasználati jogok védelmét szolgáló 
valamennyi projekt keretében tartsák 
tiszteletben a VGGT iránymutatásokat, és 
emellett arról is gondoskodjanak, hogy a 
projektek főszabály szerint ne 
veszélyeztessék a mezőgazdasági 
kistermelők földtulajdon- és 
földhasználati jogait;

Or. de

Módosítás 61
Claude Gruffat

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. üdvözli a „NaturAfrica” 
kezdeményezést, amelynek célja a vadon 
élő állat- és növényfajok védelme, és 
amely ezzel egyidejűleg lehetőségeket 
biztosít a helyi lakosság számára a „zöld” 
ágazatokban;

Or. fr

Módosítás 62
Annie Schreijer-Pierik

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. mivel a vidéki térségek a 
népességnövekedés és a megnövekedett 
élelmiszer-termelés miatt a jövőben 
továbbra is stabil gazdasági 
lehetőségekkel fognak szolgálni a fiatalok 
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számára;

Or. nl

Módosítás 63
Maria Noichl

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. aggodalommal állapítja meg, hogy 
Afrikában a nyersanyag-kitermelés tovább 
erősíti a meglévő konfliktusokat, illetve 
újabb konfliktusokat szít, valamint – az 
eredeti nagyarányú földszerzés mellett – a 
helyi lakosság kettős kizsákmányolásához 
és elnyomásához vezet;

Or. de

Módosítás 64
Maria Noichl

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. felhívja az Uniót és a 
tagállamokat, hogy tevőlegesen 
támogassák és aktívan segítsék a 
partnerországokat – a földtulajdon és -
használat, a halászat, valamint az 
erdőgazdálkodás felelősségteljes 
irányítására vonatkozó iránymutatásokkal 
és a nemzetközi emberi jogi normákkal 
összhangban – a szabad, előzetes és 
tájékozott beleegyezés elvének a 
nagyarányú földvásárlások esetében 
történő alkalmazásában; felhívja továbbá 
az Uniót, hogy támogassa a 
partnerországokat a tulajdonjogra 
vonatkozó jogszabályaik azáltal történő 
javításában, hogy elismerik a nők 
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egyetemes jogát a teljes jogú 
tulajdonosként való földhöz jutásra;

Or. de

Módosítás 65
Mazaly Aguilar

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. követeli a tagállamoktól és az 
Európai Uniótól, hogy jelentősen növeljék 
az afrikai államok fejlődését szolgáló 
állami támogatások összegét; kéri, hogy 
ennek megfelelően növeljék a 
biodiverzitáshoz kapcsolódó, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való szakpolitikai 
alkalmazkodást segítő fejlesztési 
támogatásokat;

4. felhívja a tagállamokat és az 
Uniót, hogy továbbra is nyújtsanak 
hivatalos fejlesztési támogatást az afrikai 
országoknak, egyszersmind erősítsék meg 
e támogatások átláthatóságát és nyomon 
követését, különösen a nem kormányzati 
szervezetek számára nyújtott források 
tekintetében; kéri, hogy ennek megfelelően 
növeljék a biodiverzitáshoz kapcsolódó, 
valamint az éghajlatváltozáshoz való 
szakpolitikai alkalmazkodást segítő 
fejlesztési támogatásokat; ragaszkodik 
ahhoz, hogy az afrikai országok hatékony 
módon, olyan mezőgazdasági politikák 
kialakításához használják fel a fejlesztési 
támogatásokat, amelyek képzések és új 
technológiák révén elősegítik a 
mezőgazdaság korszerűsítését;

Or. es

Módosítás 66
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. követeli a tagállamoktól és az 
Európai Uniótól, hogy jelentősen növeljék 
az afrikai államok fejlődését szolgáló 

4. követeli a tagállamoktól és az 
Európai Uniótól, hogy jelentősen növeljék 
az afrikai államok fejlődését szolgáló 
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állami támogatások összegét; kéri, hogy 
ennek megfelelően növeljék a 
biodiverzitáshoz kapcsolódó, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való szakpolitikai 
alkalmazkodást segítő fejlesztési 
támogatásokat;

állami támogatások összegét; kéri, hogy 
ennek megfelelően növeljék az 
agroökológiai gazdálkodáshoz, az 
élelmezésbiztonsághoz, a biodiverzitáshoz 
kapcsolódó, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való szakpolitikai 
alkalmazkodást segítő fejlesztési 
támogatásokat; komoly aggodalmának ad 
hangot az éghajlati válságnak az 
élelmezésbiztonságra már most is veszélyt 
jelentő tényezőket felerősítő hatása – 
kiváltképpen pedig a szubszaharai Afrikát 
sújtó aszályok – miatt, amely megköveteli 
az afrikai mezőgazdasági termelők 
támogatását az éghajlati válsághoz való, 
szükségszerű alkalmazkodásuk elősegítése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 67
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. követeli a tagállamoktól és az 
Európai Uniótól, hogy jelentősen növeljék 
az afrikai államok fejlődését szolgáló 
állami támogatások összegét; kéri, hogy 
ennek megfelelően növeljék a 
biodiverzitáshoz kapcsolódó, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való szakpolitikai 
alkalmazkodást segítő fejlesztési 
támogatásokat;

4. követeli a tagállamoktól és az 
Európai Uniótól, hogy jelentősen növeljék 
az afrikai országokbeli fejlesztési 
együttműködésre elkülönített közkiadások 
összegét; kiváltképpen szorgalmazza a 
biodiverzitáshoz kapcsolódó, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való szakpolitikai 
alkalmazkodást segítő fejlesztési 
közforrások növelését, és felhívja a 
figyelmet a tagállamok és a 
partnerországok vállalatainak 
bevonásával megvalósuló köz- és 
magánszféra közötti partnerségek kínálta 
lehetőségekre;

Or. en

Módosítás 68
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Daniel Buda

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. követeli a tagállamoktól és az 
Európai Uniótól, hogy jelentősen növeljék 
az afrikai államok fejlődését szolgáló 
állami támogatások összegét; kéri, hogy 
ennek megfelelően növeljék a 
biodiverzitáshoz kapcsolódó, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való szakpolitikai 
alkalmazkodást segítő fejlesztési 
támogatásokat;

4. követeli a tagállamoktól és az 
Európai Uniótól, hogy jelentősen növeljék 
az afrikai államok fejlődését szolgáló 
állami támogatások összegét; kéri, hogy 
ennek megfelelően növeljék a 
biodiverzitáshoz kapcsolódó, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való szakpolitikai 
alkalmazkodást segítő fejlesztési 
támogatásokat; hangsúlyozza a 
mezőgazdaság termelő-, feldolgozó- és 
kereskedelmi ágazatainak fontosságát, 
amelyek Afrika fő gazdasági és társadalmi 
pillérei, és amelyek a migrációs 
tendenciák korlátok közé szorítását is 
elősegítik;

Or. ro

Módosítás 69
Bert-Jan Ruissen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. követeli a tagállamoktól és az 
Európai Uniótól, hogy jelentősen növeljék 
az afrikai államok fejlődését szolgáló 
állami támogatások összegét; kéri, hogy 
ennek megfelelően növeljék a 
biodiverzitáshoz kapcsolódó, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való szakpolitikai 
alkalmazkodást segítő fejlesztési 
támogatásokat;

4. követeli a tagállamoktól és az 
Európai Uniótól, hogy jelentősen növeljék 
az éhezés elleni küzdelem keretében az 
afrikai államokbeli mezőgazdasági 
kutatásra-fejlesztésre elkülönített állami 
fejlesztési támogatások összegét; kéri, hogy 
ennek megfelelően növeljék az 
élelmezésbiztonságra, a biodiverzitásra, 
valamint az éghajlatváltozáshoz való 
szakpolitikai alkalmazkodásra vonatkozó, 
együttműködésen alapuló tevékenységekre 
irányuló fejlesztési támogatásokat;

Or. en
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Módosítás 70
Marlene Mortler

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. követeli a tagállamoktól és az 
Európai Uniótól, hogy jelentősen növeljék 
az afrikai államok fejlődését szolgáló 
állami támogatások összegét; kéri, hogy 
ennek megfelelően növeljék a 
biodiverzitáshoz kapcsolódó, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való szakpolitikai 
alkalmazkodást segítő fejlesztési 
támogatásokat;

4. követeli a tagállamoktól és az 
Európai Uniótól, hogy jelentősen növeljék 
az afrikai államok fejlődését szolgáló 
állami támogatások összegét; kéri, hogy 
ennek megfelelően növeljék a 
biodiverzitáshoz kapcsolódó, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való szakpolitikai 
alkalmazkodást segítő fejlesztési 
támogatásokat, valamint hogy ismerjék el 
az agroökológiát a fenntartható 
mezőgazdasági és élelmezési rendszerek 
alapjaként;

Or. de

Módosítás 71
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. követeli a tagállamoktól és az 
Európai Uniótól, hogy jelentősen növeljék 
az afrikai államok fejlődését szolgáló 
állami támogatások összegét; kéri, hogy 
ennek megfelelően növeljék a 
biodiverzitáshoz kapcsolódó, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való szakpolitikai 
alkalmazkodást segítő fejlesztési 
támogatásokat;

4. követeli a tagállamoktól és az 
Európai Uniótól, hogy jelentősen fokozzák 
az afrikai államok fejlődését szolgáló 
állami támogatásokhoz kapcsolódó 
erőfeszítéseiket; különösen a helyi 
mezőgazdasági termelők által igénybe 
vehető infrastruktúrák és értékláncok 
javítását, valamint a biodiverzitással és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos szakpolitikák megerősítését 
szorgalmazza;

Or. en
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Módosítás 72
Anne Sander

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. követeli a tagállamoktól és az 
Európai Uniótól, hogy jelentősen növeljék 
az afrikai államok fejlődését szolgáló 
állami támogatások összegét; kéri, hogy 
ennek megfelelően növeljék a 
biodiverzitáshoz kapcsolódó, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való szakpolitikai 
alkalmazkodást segítő fejlesztési 
támogatásokat;

4. szorgalmazza, hogy a hivatalos 
fejlesztési támogatás a társadalmi, 
gazdasági és környezetvédelmi fejlesztési 
célkitűzésekre összpontosuljon, kiemelt 
figyelmet szentelve a biológiai sokféleség 
megóvására és az éghajlatváltozáshoz való 
szakpolitikai alkalmazkodásra;

Or. fr

Módosítás 73
Claude Gruffat

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. fokozott együttműködést 
szorgalmaz Afrika és Európa között a 
vidékfejlesztési gyakorlatok terén, 
különösen a megfelelő, alacsony költségű, 
hatékony technikák és megközelítések 
megosztása tekintetében, többek között az 
élelmiszerek forgalomba hozatala és 
feldolgozása, a növényvédő szerek 
alternatívái, az agrárerdészet és az 
együttműködési modellek, valamint az 
olyan további megoldások kapcsán, 
amelyek a mezőgazdasági kistermelők, a 
mezőgazdasági kistermelők csoportjainak 
és közösségeinek javát szolgálják, nem 
vezetnek inputfüggőséghez vagy 
eladósodáshoz, valamint növelik a 
rezilienciát és az önállóságot;

Or. fr
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Módosítás 74
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az afrikai 
munkaerő jelentős hányada 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 diverzifikációjának növelését 
támogató intézkedések és eszközök 
előmozdításának és megerősítésének, a 
mezőgazdasági gyakorlatok 
korszerűsítésének, valamint a 
mezőgazdasági termelők – különösen a 
fiatal mezőgazdasági termelők – 
rezilienciáját erősítő intézkedések 
fontosságára;

Or. en

Módosítás 75
Michal Wiezik

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. 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 
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együttélést; emlékeztet az élővilág és a 
kulcsfontosságú ökoszisztémák védelmét 
szolgáló, egyszersmind pedig a helyi 
lakosság számára a zöld ágazatokban 
lehetőségeket teremtő „NaturAfrica” 
kezdeményezés elindítását célzó uniós 
tervre1a;
_________________
1a A 2030-ig tartó időszakra szóló uniós 
biodiverzitási stratégia. Hozzuk vissza a 
természetet az életünkbe! 
(COM(2020)0380).

Or. en

Módosítás 76
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy a fiatal lányok 
és a nők Afrika-szerte alapvető szerepet 
töltenek be a mezőgazdaságban és a vidéki 
gazdaságokban; sajnálatát fejezi ki 
azonban amiatt, hogy sok nőt nem illetnek 
meg a férfiakéval azonos jogok, 
korlátozottabb lehetőségekkel 
rendelkeznek a földhöz jutás tekintetében, 
és számos olyan korlátozással 
szembesülnek, amelyek csökkentik 
mezőgazdasági termelékenységüket; ezért 
úgy véli, hogy kritikus jelentőségű a fiatal 
lányok és a nők társadalmi 
szerepvállalásának támogatása és 
erősítése Afrikában;

Or. en

Módosítás 77
Claude Gruffat
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Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy az Uniónak 
összhangba kell hoznia szakpolitikáit, 
mindenekelőtt a KAP-ot és a 
kereskedelempolitikát a 
fejlesztéspolitikájával;

Or. fr

Módosítás 78
Daniel Buda

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy az EU–Afrika partnerség 
a mezőgazdaság területén elsősorban 
garantálja az afrikai államok élelmiszer-
önrendelkezéshez való jogát, valamint 
mozdítsa elő az agroökológiai paraszti 
mezőgazdaságot, amelynek célja 
egészséges élelmiszerek előállítása és a 
földművelő lakosság jóléte.

5. kéri, hogy az EU–Afrika partnerség 
a mezőgazdaság területén elsősorban 
garantálja az afrikai államok élelmiszer-
önrendelkezéshez való jogát, valamint 
mozdítsa elő az agroökológiai paraszti 
mezőgazdaságot, amelynek célja 
egészséges élelmiszerek előállítása és a 
földművelő lakosság jóléte; kiemeli, hogy 
„Az éhezés megszüntetése” fenntartható 
fejlődési cél megvalósítása, valamint az 
élelmiszer-ellátás és élelmezésbiztonság 
kihívásainak kezelése érdekében az 
Uniónak meg kell kezdenie Afrika 
támogatását; felhívja a Bizottságot, hogy 
a biogazdálkodás és a helyi termelés 
előmozdítása céljából, a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos megfontolások 
megfelelő figyelembevételével 
kezdeményezzen mezőgazdasági 
partnerségi megállapodásokat;

Or. ro

Módosítás 79
Michal Wiezik
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy az EU–Afrika partnerség 
a mezőgazdaság területén elsősorban 
garantálja az afrikai államok élelmiszer-
önrendelkezéshez való jogát, valamint 
mozdítsa elő az agroökológiai paraszti 
mezőgazdaságot, amelynek célja 
egészséges élelmiszerek előállítása és a 
földművelő lakosság jóléte.

5. kéri, hogy az EU–Afrika partnerség 
a mezőgazdaság területén elsősorban 
garantálja az afrikai államok élelmiszer-
önrendelkezéshez való jogát, valamint 
mozdítsa elő az agroökológiai paraszti 
mezőgazdaságot, amelynek célja 
egészséges élelmiszerek előállítása és a 
földművelő lakosság jóléte; hangsúlyozza, 
hogy az Afrikából származó – például a 
pálmaolajat adó, valamint a kakaót és a 
kávét termő – trópusi növények 
hagyományosan sokszínű agrárerdészeti 
rendszerekben voltak jelen, és 
sajnálatosnak tartja, hogy a monokultúrás 
termesztési modellek átalakítják a 
gazdálkodás hagyományos formáját 
monokultúrás gazdálkodássá, amely 
kimeríti a talajt, csökkenti a biológiai 
sokféleséget, nagyobb földterületek 
igénybevételét teszi szükségessé, valamint 
rontja az élelmiszerellátást a helyi 
közösségekben.

Or. en

Módosítás 80
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy az EU–Afrika partnerség 
a mezőgazdaság területén elsősorban 
garantálja az afrikai államok élelmiszer-
önrendelkezéshez való jogát, valamint 
mozdítsa elő az agroökológiai paraszti 
mezőgazdaságot, amelynek célja 
egészséges élelmiszerek előállítása és a 
földművelő lakosság jóléte.

5. kéri, hogy az EU–Afrika partnerség 
az egészséges élelmiszerek előállítását és a 
gazdálkodók jólétét előtérbe állítva a 
mezőgazdaság területén az afrikai államok 
élelmiszer-önrendelkezéshez való jogának 
szavatolására, valamint a mindenki 
számára élelmezés- és 
táplálkozásbiztonságot nyújtó, a 



PE653.993v01-00 44/57 AM\1208719HU.docx

HU

válságokkal – kiváltképpen az éghajlati 
válságokkal – szemben fokozottabb 
rezilienciát biztosító agroökológiai paraszti 
gazdálkodás előmozdítására 
összpontosítson; emlékeztet arra, hogy a 
hiányos táplálkozás valamennyi 
formájának megszüntetését, valamint a 2. 
fenntartható fejlődési célt (Az éhezés 
megszüntetése) az új partnerség keretében 
prioritásként kell kezelni;

Or. en

Módosítás 81
Anne Sander

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy az EU–Afrika partnerség 
a mezőgazdaság területén elsősorban 
garantálja az afrikai államok élelmiszer-
önrendelkezéshez való jogát, valamint 
mozdítsa elő az agroökológiai paraszti 
mezőgazdaságot, amelynek célja 
egészséges élelmiszerek előállítása és a 
földművelő lakosság jóléte.

5. kéri, hogy a mezőgazdaság 
területén az EU–Afrika partnerség 
törekvései az afrikai országok élelmiszer-
önrendelkezéshez való jogának védelmére, 
ezen országok élelmezésbiztonságának és 
a lakosságuk élelmezési szükségleteinek – 
különösen fehérjeszükségletének – 
kielégítéséhez szükséges kapacitásaik 
növelésére, valamint arra 
összpontosítsanak, hogy a mezőgazdaság 
ezen országok esetében vektorként 
szolgáljon az integrált gazdaság- és 
területfejlesztéshez, továbbá hogy egy 
olyan helyi és fenntartható 
mezőgazdaságot mozdítsanak elő, amely a 
hangsúlyt az egészséges élelmiszerek 
előállítására és a mezőgazdasági termelők 
jólétére helyezi. 

Or. fr

Módosítás 82
Claude Gruffat

Véleménytervezet
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5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy az EU–Afrika partnerség 
a mezőgazdaság területén elsősorban 
garantálja az afrikai államok élelmiszer-
önrendelkezéshez való jogát, valamint 
mozdítsa elő az agroökológiai paraszti 
mezőgazdaságot, amelynek célja 
egészséges élelmiszerek előállítása és a 
földművelő lakosság jóléte.

5. kéri, hogy az EU–Afrika partnerség 
a mezőgazdaság területén elsősorban 
garantálja az afrikai államok élelmiszer-
önrendelkezéshez való jogát, valamint 
mozdítsa elő az agroökológiai paraszti 
mezőgazdaságot, amelynek célja 
egészséges élelmiszerek előállítása és a 
földművelő lakosság jóléte; 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.

Or. fr

Módosítás 83
Gilles Lebreton

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy az EU–Afrika partnerség 
a mezőgazdaság területén elsősorban 
garantálja az afrikai államok élelmiszer-
önrendelkezéshez való jogát, valamint 
mozdítsa elő az agroökológiai paraszti 
mezőgazdaságot, amelynek célja 
egészséges élelmiszerek előállítása és a 
földművelő lakosság jóléte.

5. kéri, hogy az EU–Afrika partnerség 
a mezőgazdaság területén elsősorban 
garantálja az afrikai államok élelmiszer-
önrendelkezéshez való jogát annak 
érdekében, hogy a helyi lakosság 
méltósággal élhető életet éljen, valamint 
mozdítsa elő az agroökológiai paraszti 
mezőgazdaságot, amelynek célja 
egészséges élelmiszerek előállítása és a 
földművelő lakosság jóléte.

Or. fr

Módosítás 84
Elsi Katainen, Irène Tolleret
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy az EU–Afrika partnerség 
a mezőgazdaság területén elsősorban 
garantálja az afrikai államok élelmiszer-
önrendelkezéshez való jogát, valamint 
mozdítsa elő az agroökológiai paraszti 
mezőgazdaságot, amelynek célja 
egészséges élelmiszerek előállítása és a 
földművelő lakosság jóléte.

5. kéri, hogy az EU–Afrika partnerség 
a mezőgazdaság területén elsősorban 
garantálja az afrikai államok élelmiszer-
önrendelkezéshez és élelemhez való jogát, 
valamint mozdítsa elő az agroökológiai 
kisüzemi és egyéb innovatív gazdálkodási 
rendszereket, amelyek célja egészséges 
élelmiszerek előállítása, a fenntartható 
élelmiszer-termelés, továbbá a földművelő 
lakosság jóléte.

Or. en

Módosítás 85
Bert-Jan Ruissen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy az EU–Afrika partnerség 
a mezőgazdaság területén elsősorban 
garantálja az afrikai államok élelmiszer-
önrendelkezéshez való jogát, valamint 
mozdítsa elő az agroökológiai paraszti 
mezőgazdaságot, amelynek célja 
egészséges élelmiszerek előállítása és a 
földművelő lakosság jóléte.

5. kéri, hogy az EU–Afrika partnerség 
a mezőgazdaság területén elsősorban 
garantálja az afrikai államok élelmiszer-
önrendelkezéshez való jogát, valamint 
mozdítsa elő az agroökológiai kisüzemi és 
családi gazdálkodást, amelynek célja 
egészséges, biztonságos élelmiszerek 
előállítása, az élelmiszer-termelés bővítése 
és a földművelő lakosság jóléte.

Or. en

Módosítás 86
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy az EU–Afrika partnerség 
a mezőgazdaság területén elsősorban 
garantálja az afrikai államok élelmiszer-
önrendelkezéshez való jogát, valamint 
mozdítsa elő az agroökológiai paraszti 
mezőgazdaságot, amelynek célja 
egészséges élelmiszerek előállítása és a 
földművelő lakosság jóléte.

5. szorgalmazza, hogy az EU–Afrika 
partnerség a mezőgazdaság területén 
prioritásként az afrikai országok 
élelmiszer-önrendelkezéshez való jogának 
szavatolására, valamint a fenntartható 
élelmiszer-termelésre és a mezőgazdasági 
termelők társadalmi és gazdasági jólétére 
értékként tekintő agroökológiai 
gazdálkodás előmozdítására 
összpontosítson;

Or. en

Módosítás 87
Mazaly Aguilar

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy az EU–Afrika partnerség 
a mezőgazdaság területén elsősorban 
garantálja az afrikai államok élelmiszer-
önrendelkezéshez való jogát, valamint 
mozdítsa elő az agroökológiai paraszti 
mezőgazdaságot, amelynek célja 
egészséges élelmiszerek előállítása és a 
földművelő lakosság jóléte.

5. kéri, hogy az EU–Afrika partnerség 
a mezőgazdaság területén elsősorban 
garantálja az afrikai államok élelmiszer-
önrendelkezéshez való jogát, valamint 
mozdítsa elő a fenntartható 
mezőgazdaságot, amelynek célja 
egészséges élelmiszerek előállítása, a 
környezet tiszteletben tartása, valamint a 
nyereséges gazdálkodás biztosítása a 
földművelő és állattenyésztő lakosság 
számára.

Or. es

Módosítás 88
Marlene Mortler

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy az EU–Afrika partnerség 5. kéri, hogy az EU–Afrika partnerség 
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a mezőgazdaság területén elsősorban 
garantálja az afrikai államok élelmiszer-
önrendelkezéshez való jogát, valamint 
mozdítsa elő az agroökológiai paraszti 
mezőgazdaságot, amelynek célja 
egészséges élelmiszerek előállítása és a 
földművelő lakosság jóléte.

a mezőgazdaság területén elsősorban 
garantálja az afrikai államok élelemhez 
való jogát, valamint mozdítsa elő az 
agroökológiai paraszti mezőgazdaságot, 
amelynek célja egészséges élelmiszerek 
előállítása és a földművelő lakosság jóléte.

Or. de

Módosítás 89
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
5 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az Afrika 
vidéki területeivel foglalkozó, közös EU–
Afrika munkacsoport 2018-ban 
összeállította az önálló afrikai élelmiszer-
termelés növelését szolgáló intézkedések 
jegyzékét, és a jegyzék továbbra is 
releváns alapként szolgál az Afrika–EU 
partnerséghez

Or. en

Módosítás 90
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Eric Andrieu, Maria Noichl, Isabel 
Carvalhais

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a tagállamokat, hogy a 
magánszektorral kialakított partnerségek 
keretében prioritásként a helyi 
magánszektort, különösen a mikro-, kis- 
és középvállalkozásjellegű szereplőket, 
többek között pedig e szociális és 
szövetkezeti vállalkozások körén belül a 
fenntartható fejlődéshez hozzájáruló 
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szereplőket célozzák meg. A 
magánszektorbeli szereplőkkel kialakított, 
szóban forgó partnerségek esetében 
pontosan meghatározott kiválasztási 
kritériumokat, nyilvános nyomonkövetési, 
értékelési eljárásokat, valamint független 
panaszkezelési mechanizmusokat kell 
alkalmazni. A magánszektornak nyújtott 
támogatást az emberi jogok tiszteletben 
tartásához és az élelemhez való jog 
elismeréséhez kell kötni. Ki kell zárni 
azokat a kötött segélyeket, amelyek 
elősegítik az európai vállalatok 
hozzáférését e forrásokhoz;

Or. en

Módosítás 91
Marlene Mortler

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. rámutat, hogy a fenntartható 
fejlődési – kiváltképpen az 
élelmezésbiztonságra, valamint az éhezés 
megszüntetésére vonatkozó – célok 
megvalósítása közös prioritást fog 
képezni; hangsúlyozza, hogy 
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;

Or. de

Módosítás 92
Irène Tolleret, Martin Hlaváček
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. 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, és kéri a jelenlegi uniós 
szabályok módosítását a 22 évvel ezelőtt 
elfogadott Rotterdami Egyezmény alapján 
az ilyen jellegű jogi következetlenségek 
megszüntetése érdekében, amelyek nem 
felelnek meg a zöld megállapodás 
szellemével.

Or. en

Módosítás 93
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kiemeli, hogy a mezőgazdasági 
termelői szervezetek és szövetkezetek 
fontos szerepet játszhatnak Afrikában a 
mezőgazdasági termelők tárgyalási 
pozíciójának javításában és bevételei 
növelésében, a felszerelésekhez és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
megkönnyítésében, továbbá a 
termékforgalmazással összefüggő 
kockázatok mérséklésében; úgy véli, hogy 
a tapasztalatok afrikai és európai 
szervezetek közötti cseréje kölcsönös 
előnyökkel szolgálna.

Or. en

Módosítás 94
Maria Noichl
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot, hogy a 
fenntartható fejlődési célokra vonatkozó 
mutatók felhasználásával végezzen átfogó 
előzetes és utólagos hatásvizsgálatot a 
KAP és az európai kereskedelempolitika 
külső hatásairól; felhívja a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy gondoskodjanak 
arról, hogy az európai mezőgazdasági 
kivitel ne növelje tovább a migrációs 
nyomást;

Or. de

Módosítás 95
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Atidzhe 
Alieva-Veli, Elsi Katainen

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. 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;

Or. en

Módosítás 96
Annie Schreijer-Pierik
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. mivel Afrikában a fiatalok 
számára továbbra is a mezőgazdaság a 
legfontosabb gazdasági tevékenység, 
amelyet a jövőben biztosítani kell a 
tulajdonjog és az önrendelkezési jog 
szavatolásával;

Or. nl

Módosítás 97
Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Martin Hlaváček, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kiemeli a kontinens 
élelmezésbiztonságának, a gazdaságok 
rezilienciájának, a vidékfejlesztésnek és a 
fenntartható élelmiszer-termelésnek a 
megerősítéséhez eszközként szolgáló, 
regionális mezőgazdasági politikák 
legitimitását és jelentőségét Afrikában.

Or. en

Módosítás 98
Maria Noichl

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. emlékeztet arra, hogy Afrikában a 
mezőgazdasági munkák mintegy felét1a 
nők végzik, miközben a női 
mezőgazdasági termelők elsősorban kis- 
vagy önellátó mezőgazdasági termelők, 
akik nem rendelkeznek kellő hozzáféréssel 
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azokhoz az információkhoz, hitelekhez, 
földekhez vagy hálózatokhoz, amelyek 
lehetővé tennék sikeres részvételüket a 
világpiaci versenyben; ezért egy olyan 
fejlesztésorientált, valamint a nemi 
szempontok érvényre juttatására törekvő 
kereskedelempolitikát szorgalmaz, amely 
szavatolja a kereskedelmi partnerek 
közötti jogegyenlőségen alapuló 
tárgyalásokat; hangsúlyozza, hogy az 
uniós mezőgazdasági importáruk a 
hagyományos kisgazdálkodók árai alá 
kínálnak, és ezáltal különösen a nők 
megélhetésére jelentenek fenyegetést; 
_________________
1a 
http://www.fao.org/gender/resources/info
graphics/the-female-face-of-farming/en/

Or. de

Módosítás 99
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. támogatja 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.

Or. en
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Módosítás 100
Marlene Mortler

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. úgy véli, hogy a vidéki térségekben 
élők számára a mezőgazdasági 
élelmiszertermékek előállítása, 
feldolgozása és forgalmazása tekinthető a 
munkahelyteremtés, az oktatás és a 
regionális gazdasági integráció fő 
forrásának, és hogy a fiataloknak és a 
nőknek – mint a változások 
kulcsfontosságú szereplőinek – nagyobb 
támogatásban kell részesülniük; 

Or. de

Módosítás 101
Irène Tolleret

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felhívja figyelmet arra, hogy 
fennáll a kockázata annak, hogy egyes 
mezőgazdasági termékek, így például a 
tejpor esetében a Covid-válság során 
előállított többletet fejlődő országokba 
exportálják, ahol e termékek a helyi 
termékekkel versenyeznek és járulékos 
károkat okoznak a termelőknek, és ezért 
felkéri az Európai Bizottságot, hogy a 
szegény országokban működő, kis méretű 
helyi gazdaságokra gyakorolt kedvezőtlen 
hatások elkerülése érdekében vegyen 
fontolóra egy, a készletek leépítését 
szolgáló stratégiát.

Or. en
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Módosítás 102
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. 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;

Or. en

Módosítás 103
Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Martin Hlaváček, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. szorgalmazza, hogy az EU–Afrika 
partnerség fektessen különös hangsúlyt a 
mezőgazdaságra és a vidékfejlesztésre a 
vidéki térségekbeli gazdasági stabilitás, 
valamint életminőség javítása érdekében.

Or. en

Módosítás 104
Maria Noichl

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5c. 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;

Or. de

Módosítás 105
Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Martin Hlaváček, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. 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. 

Or. en

Módosítás 106
Marlene Mortler

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. rámutat arra, hogy a 
leghatékonyabb módon azzal érhetők el 
változások Afrikában, ha a jó 
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kormányzást és a támogatások átlátható 
elosztását jutalmazzák, a visszaélések 
pedig büntetéseket vonnak maguk után; 

Or. de


