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Poprawka 1
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

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

Or. en

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

Projekt opinii
Umocowanie 2 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

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

Or. en

Poprawka 3
Michal Wiezik

Projekt opinii
Umocowanie 2 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając unijną strategię na 
rzecz bioróżnorodności 20301a,
_________________
1a Unijna strategia na rzecz 
bioróżnorodności 2030. Przywracanie 
przyrody do naszego życia 
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(COM(2020)0380 final).

Or. en

Poprawka 4
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ubolewa, że Komisja nadal promuje 
wolny handel oraz zmierza do 
ustanowienia globalnej strefy wolnego 
handlu obejmującej oba kontynenty; 
przypomina, że umowy o wolnym handlu 
destabilizują lokalne rolnictwo, szkodzą 
drobnym producentom rolnym i 
zwiększają zależność żywnościową 
kontynentu afrykańskiego;

1. ubolewa, że Komisja nadal promuje 
wolny handel, nie zważając na jego wpływ 
na społeczeństwo, środowisko i 
gospodarkę w sektorze rolno-spożywczym, 
i przestrzega przed dążeniem do 
ustanowienia globalnej strefy wolnego 
handlu obejmującej oba kontynenty; 
przypomina, że umowy o wolnym handlu 
mogą destabilizować lokalne rolnictwo i 
szkodzić najuboższym obszarom objętym 
rynkiem wewnętrznym, na których 
rolnictwo jest najmniej wydajne; 
stwierdza, że Komisja powinna zadbać o 
stosunki handlowe między UE a Afryką, 
które nie będą sprzyjały koncentracji 
produkcji żywności w Afryce wokół kilku 
produktów będących głównym 
przedmiotem eksportu produktów rolno-
spożywczych;

Or. es

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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ubolewa, że Komisja nadal promuje 
wolny handel oraz zmierza do 

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
nowe partnerstwo UE–Afryka sprzyja 
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ustanowienia globalnej strefy wolnego 
handlu obejmującej oba kontynenty; 
przypomina, że umowy o wolnym handlu 
destabilizują lokalne rolnictwo, szkodzą 
drobnym producentom rolnym i 
zwiększają zależność żywnościową 
kontynentu afrykańskiego;

rozwojowi przyjaznych dla środowiska 
praktyk rolniczych oraz uwzględnieniu 
aspektów związanych z 
bioróżnorodnością, ubolewa jednak, że 
nadal promuje ono stosunki handlowe 
przynoszące korzyści głównie dużym 
firmom zachodnim; przypomina w 
związku z tym o potrzebie 
zagwarantowania spójności europejskich 
strategii polityki rolnej i handlowej na 
rzecz zrównoważonego rozwoju przez 
zapewnienie wdrożenia analizy ich 
wpływu na cele zrównoważonego rozwoju, 
prawa człowieka i prawa drobnych 
rolników oraz innych grup społecznych 
zamieszkujących obszary wiejskie;

Or. en

Poprawka 6
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ubolewa, że Komisja nadal promuje 
wolny handel oraz zmierza do 
ustanowienia globalnej strefy wolnego 
handlu obejmującej oba kontynenty; 
przypomina, że umowy o wolnym handlu 
destabilizują lokalne rolnictwo, szkodzą 
drobnym producentom rolnym i zwiększają 
zależność żywnościową kontynentu 
afrykańskiego;

1. ubolewa, że Komisja nadal promuje 
wolny handel oraz zmierza do 
ustanowienia globalnej strefy wolnego 
handlu obejmującej oba kontynenty; 
przypomina, że umowy o wolnym handlu 
destabilizują lokalne rolnictwo, szkodzą 
drobnym producentom rolnym i zwiększają 
zależność żywnościową kontynentu 
afrykańskiego, a także całkowicie 
zniekształcają warunki handlu ze względu 
na ogromne różnice w wydajności między 
bogatymi krajami UE a Afryką;

Or. fr

Poprawka 7
Anne Sander
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ubolewa, że Komisja nadal 
promuje wolny handel oraz zmierza do 
ustanowienia globalnej strefy wolnego 
handlu obejmującej oba kontynenty; 
przypomina, że umowy o wolnym handlu 
destabilizują lokalne rolnictwo, szkodzą 
drobnym producentom rolnym i zwiększają 
zależność żywnościową kontynentu 
afrykańskiego;

1. wzywa Komisję do dopilnowania, 
by umowy o wolnym handlu nie 
destabilizowały lokalnego rolnictwa, nie 
szkodziły drobnym producentom rolnym 
ani nie zwiększały zależności 
żywnościowej kontynentu afrykańskiego;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ubolewa, że Komisja nadal 
promuje wolny handel oraz zmierza do 
ustanowienia globalnej strefy wolnego 
handlu obejmującej oba kontynenty; 
przypomina, że umowy o wolnym handlu 
destabilizują lokalne rolnictwo, szkodzą 
drobnym producentom rolnym i 
zwiększają zależność żywnościową 
kontynentu afrykańskiego;

1. zachęca Komisję, aby nadal 
analizowała sposoby zapewnienia, by 
wolny handel lub ustanowienie globalnej 
strefy wolnego handlu obejmującej oba 
kontynenty mogły przynieść korzyści 
wszystkim;

Or. en

Poprawka 9
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. ubolewa, że Komisja nadal promuje 
wolny handel oraz zmierza do 
ustanowienia globalnej strefy wolnego 
handlu obejmującej oba kontynenty; 
przypomina, że umowy o wolnym handlu 
destabilizują lokalne rolnictwo, szkodzą 
drobnym producentom rolnym i 
zwiększają zależność żywnościową 
kontynentu afrykańskiego;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat pt. „W kierunku kompleksowej 
strategii współpracy z Afryką” oraz fakt, 
że Komisja nadal promuje kontynentalną 
integrację gospodarczą regionu przez 
wolny handel oraz zmierza do 
ustanowienia globalnej strefy wolnego 
handlu obejmującej oba kontynenty; 
przypomina, że umowy o wolnym handlu 
powinny zabezpieczać lokalne rolnictwo, a 
w szczególności sektory wrażliwe;

Or. en

Poprawka 10
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ubolewa, że Komisja nadal promuje 
wolny handel oraz zmierza do 
ustanowienia globalnej strefy wolnego 
handlu obejmującej oba kontynenty; 
przypomina, że umowy o wolnym handlu 
destabilizują lokalne rolnictwo, szkodzą 
drobnym producentom rolnym i 
zwiększają zależność żywnościową 
kontynentu afrykańskiego;

1. podkreśla, że Komisja nadal 
promuje wolny handel, przynoszący 
korzyści gospodarcze i zgodny z 
rygorystycznymi normami UE w zakresie 
jakości i środowiska, oraz zmierza do 
ustanowienia globalnej strefy wolnego 
handlu obejmującej oba kontynenty; 

Or. ro

Poprawka 11
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina o znaczeniu zasady 
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suwerenności żywnościowej, która polega 
na zdolności każdego kraju lub regionu 
do wyżywienia własnej ludności i to w 
możliwie największym stopniu dzięki 
własnym zasobom; podkreśla, że zasada ta 
dotyczy w szczególności kontynentu 
afrykańskiego pozostającego regionem, w 
którym z powodu niedożywienia cierpi 
największa liczba osób na świecie i który 
w najbliższych latach doświadczy, 
zwłaszcza w jego części subsaharyjskiej, 
bardzo wysokiego wzrostu liczby ludności;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. popiera rozwój możliwości handlu 
między kontynentami, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu ochrony i zabezpieczeń dla 
wrażliwych produktów rolnych, w celu 
umożliwienia regionom poprawy i 
zwiększenia ich potencjału 
produkcyjnego; zauważa, że wszystkie 
umowy handlowe odznaczają się 
potencjałem wzmocnienia lokalnego 
rolnictwa, muszą jednak być zgodne z 
zasadą sprawiedliwego handlu, nie 
destabilizować lokalnego rolnictwa, a 
zarazem zapewniać dostępność żywności 
produkowanej w sposób zrównoważony;

Or. en

Poprawka 13
Maria Noichl

Projekt opinii
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Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina o nowym Europejskim 
konsensusie w sprawie rozwoju, w którym 
UE i jej państwa członkowskie opowiadają 
się za spójnością polityki na rzecz rozwoju 
(Policy Coherence for Development – 
PCD), co wymaga uwzględnienia 
wszystkich celów współpracy na rzecz 
rozwoju w obszarach polityki, które 
prawdopodobnie będą miały wpływ na 
kraje rozwijające się;

Or. de

Poprawka 14
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wskazuje na zasadnicze znaczenie 
sektora rolno-spożywczego dla gospodarki 
i społeczeństwa zarówno Afryki, jak i UE, 
uważa, że rozwój zrównoważonego sektora 
rolnego i obszarów wiejskich ma 
podstawowe znaczenie dla możliwości 
tworzenia miejsc pracy i zrównoważonego 
rozwoju w Afryce, a zatem powinien być 
kluczowym elementem współpracy UE–
Afryka;

Or. en

Poprawka 15
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę, że według 
oczekiwań w 2050 r. liczba ludności w 
Afryce osiągnie 2,5 mld, oraz podkreśla 
istotną rolę rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich pod względem produkcji 
żywności i zapewnienia dochodów; zwraca 
się do Komisji o aktualizację tytułu 
pierwszego proponowanego partnerstwa w 
sposób należycie uwzględniający 
znaczenie dostępu do żywności;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. apeluje o partnerstwo UE–Afryka 
w dziedzinie rolnictwa w celu promowania 
przejścia na zrównoważone systemy 
rolnicze i żywnościowe, skupiające się na 
rozwoju krótkich łańcuchów dostaw oraz 
lokalnej produkcji i dystrybucji do celów 
lokalnej konsumpcji;

Or. en

Poprawka 17
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa UE do trwałego 
wzmocnienia współpracy między oboma 
kontynentami i zademonstrowania zalet 
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regionalnych obiegów gospodarczych, jak 
również wspierania zrównoważonych i 
przyjaznych dla klimatu inwestycji;

Or. de

Poprawka 18
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że suwerenność 
żywnościowa sprzyja rozwojowi zgodnie z 
własnymi potrzebami, ponieważ nie 
zagraża trybowi życia i środkom 
utrzymania Afrykanek i Afrykańczyków, a 
także pomaga przeciwdziałać zjawisku 
„dumpingu” wynikającego z 
uprzywilejowanej pozycji producentów 
europejskich, którą zapewniają im dotacje 
w ramach WPR, nauka, wiedza i 
technologia; przypomina w tym 
kontekście, że rolą Europy nie jest 
„nakarmienie całego świata”, lecz 
umożliwianie krajom i regionom 
samodzielnego wyżywienia swoich 
obywateli; przypomina zatem o znaczeniu 
tworzenia w Afryce rynków regionalnych i 
lokalnych w celu zwiększenia odporności 
lokalnych sieci dystrybucji i 
bezpieczeństwa żywnościowego;

Or. fr

Poprawka 19
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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1b. podkreśla, że unijny model 
rolnictwa intensywnego, nastawionego na 
eksport jest z kolei zależny od przywozu 
dużych ilości pasz białkowych; podkreśla, 
że nasze zachowania konsumenckie 
pochłaniają znaczne zasoby państw 
trzecich; podkreśla, że negatywnymi 
skutkami europejskiego zużycia zasobów 
światowych mogą być dotknięci ludzie w 
państwach trzecich, i podkreśla 
wynikającą z tego odpowiedzialność;

Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. domaga się, aby Komisja, zgodnie 
z celami zrównoważonego rozwoju i 
zobowiązaniami podjętymi w ramach 
strategii „od pola do stołu”, przez swoją 
politykę zewnętrzną i handlową czynnie 
współpracowała z partnerami 
afrykańskimi nad przejściem na 
zrównoważone systemy rolno-spożywcze, 
korzystne dla ludzi, przyrody i wzrostu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 21
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. z zadowoleniem przyjmuje 
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utworzenie platformy rolno-spożywczej 
Unia Afrykańska–Unia Europejska, 
zgodnej z zaleceniami grupy zadaniowej 
ds. obszarów wiejskich w Afryce, łączącej 
afrykański i europejski sektor rolno-
spożywczy w celu pogłębiania współpracy 
partnerskiej, wymiany najlepszych 
praktyk oraz zrównoważonych i 
sprzyjających włączeniu społecznemu 
inwestycji w rolnictwo afrykańskie;

Or. en

Poprawka 22
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że ważne jest 
kształtowanie przyszłości neutralnej dla 
klimatu, a gdy gospodarka o obiegu 
zamkniętym ze zrównoważonymi 
łańcuchami wartości musi być kluczem do 
modelu gospodarczego dostosowanego do 
przyszłych wyzwań, aby warunek 
wzajemnego handlu został oparty na 
owocnej podstawie;

Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. apeluje do Unii Europejskiej i jej 
państw członkowskich o tworzenie 
synergii między strategią UE–Afryka a 
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Zielonym Ładem (w szczególności 
zewnętrznym wymiarem strategii „od pola 
do stołu”), którym będą towarzyszyć 
konkretne działania na rzecz 
zagwarantowania prawa do zdrowej, 
odpornej i zrównoważonej żywności dla 
wszystkich;

Or. en

Poprawka 24
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. wzywa UE do wypracowania 
konkretnego strategicznego stanowiska, 
by wzmocnić wspieranie zrównoważonego 
gospodarowania zasobami naturalnymi, 
poprawić współpracę między UE i Afryką 
w odniesieniu do efektywnego i 
bezpiecznego sektora surowcowego oraz 
zapewnić w większym stopniu dostęp do 
energii odnawialnej, a także wzmocnić 
zrównoważone łańcuchy wartości;

Or. de

Poprawka 25
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. z zadowoleniem przyjmuje 
ukierunkowanie strategii na rolę 
cyfryzacji w rolnictwie i gospodarowanie 
zasobami naturalnymi; apeluje o 
ułatwienie w szczególności młodym 
rolnikom korzystania z możliwości 
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oferowanych przez cyfryzację z myślą o 
wykorzystaniu skąpych zasobów w sposób 
możliwe najbardziej efektywny, przy 
jednoczesnym zapewnieniu zwiększonej 
produkcji żywności;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. jest głęboko zaniepokojony silnym 
uzależnieniem państw afrykańskich od 
przywozu żywności, zwłaszcza z Unii 
Europejskiej, w szczególności w sytuacji, 
gdy jest to przywóz subsydiowanych 
produktów, których niskie ceny stwarzają 
szkodliwą konkurencję dla prowadzonej 
na małą skalę produkcji rolnej w Afryce;

Or. en

Poprawka 27
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla znaczenie i potencjał 
sektora rolno-spożywczego pod względem 
promowania zatrudnienia młodzieży i 
kobiet oraz zapewnienia im możliwości 
znalezienia godnej i zrównoważonej pracy 
na obszarach wiejskich;

Or. en
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Poprawka 28
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. wyraża ubolewanie z powodu 
nadprodukcji mięsa i mleka w Unii 
Europejskiej oraz jej agresywnego modelu 
eksportu, który szkodzi rynkowi 
afrykańskiemu i lokalnym producentom;

Or. fr

Poprawka 29
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. uważa, że podpisanie umowy o 
utworzeniu Afrykańskiej Kontynentalnej 
Strefy Wolnego Handlu (AfCFTA) 
stwarza nowe możliwości dla regionalnej 
integracji gospodarczej i handlu między 
państwami afrykańskimi; podkreśla, że 
umowa ta tworzy bezpieczne warunki 
ramowe dla inwestycji, zwiększonej 
lokalnej wartości dodanej i zatrudnienia;

Or. de

Poprawka 30
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. zwraca się do Unii Europejskiej o 
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przyjęcie geostrategicznej wizji rolnictwa 
umożliwiającej wspieranie gruntownie 
odnowionej i ukierunkowanej na 
zrównoważony rozwój wspólnej polityki 
rolnej, która nie będzie osłabiać równie 
zrównoważonego rozwoju afrykańskich 
rolników w ich dążeniu do 
samowystarczalności;

Or. fr

Poprawka 31
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. popiera praktyki agroekologiczne 
jako podstawę zrównoważonego rozwoju 
ekologicznego, społecznego i 
gospodarczego w Afryce i Europie, a także 
wielofunkcyjne rozwiązania proponowane 
w ramach tego podejścia promowanego 
już przez UNEP i FAO, aby sprawić, by 
rolnictwo afrykańskie było bardziej 
odporne na wstrząsy klimatyczne, lepiej 
chroniło swoje gleby poprzez 
przeciwdziałanie erozji i pustynnieniu, 
było bardziej zróżnicowane biologicznie i 
tym samym mniej ryzykowne dla rolników 
dzięki zwiększeniu ich 
samowystarczalności i zdolności do 
przystosowania się do zmiany klimatu; 
uważa, że Unia Europejska musi 
prowadzić z Afryką daleko idącą 
współpracę w zakresie tych praktyk 
agroekologicznych;

Or. fr

Poprawka 32
Claude Gruffat
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Projekt opinii
Ustęp 1 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1f. podkreśla znaczenie roli materiału 
siewnego w zrównoważonej produkcji 
rolnej i produkcji żywności oraz w 
kontroli materiału biologicznego przez 
rolników; przypomina, że wymiana 
materiału siewnego odmian lokalnych jest 
rzeczywiście sposobem na uniezależnienie 
rolników od sektora rolno-przemysłowego 
oraz stanowi odpowiedni środek do 
wdrożenia polityki bezpieczeństwa 
żywnościowego, a ponadto do 
dostosowania produkcji do warunków 
glebowo-klimatycznych i do zachodzącej 
w szybkim tempie zmiany klimatu;

Or. fr

Poprawka 33
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 1 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1g. podkreśla potencjał podejść 
agroekologicznych – między innymi 
permakultury i systemu rolno-leśnego, 
ochrony i wymiany materiału siewnego, 
rolnictwa ekologicznego – w zwiększaniu 
różnorodności żywności w 
społecznościach wiejskich dzięki 
odchodzeniu od praktyk 
monokulturowych i zachęcaniu do 
samowystarczalności żywnościowej;

Or. fr

Poprawka 34
Claude Gruffat
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Projekt opinii
Ustęp 1 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1h. przypomina rezolucję 
(2015/2277(INI)) przyjętą w dniu 16 
kwietnia 2016 r. przez Komisję DEVE 
Parlamentu Europejskiego oraz w dniu 7 
czerwca 2016 r. w sprawie nowego sojuszu 
na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i 
żywienia oraz kwestionuje wspieranie 
upraw GMO przez UE, a szerzej – przez 
grupę G-8 w Afryce;

Or. fr

Poprawka 35
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 1 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1i. przypomina o znaczeniu systemu 
rolno-leśnego i stosowaniu podejść 
opartych na permakulturze w uprawach 
mieszanych, które doskonale nadają się 
do zapewnienia bezpieczeństwa 
żywnościowego dla drobnych 
producentów rolnych i społeczności; 
podkreśla, że niektóre drzewa są również 
roślinami strączkowymi, które wiążą azot 
atmosferyczny, co eliminuje konieczność 
stosowania nawozów chemicznych 
niszczących organizmy żywe obecne w 
glebie i zwiększających koszty produkcji 
ponoszone przez rolników, podnosząc ich 
zależność od czynników produkcji; 
podkreśla, że brak drzew w środowisku 
wiejskim prowadzi do pustynnienia i 
intensywnej erozji gleby; podkreśla, że 
częściowo wynika to z zapotrzebowania 
miejscowej ludności na drewno opałowe, 
a także z presji wywołanej nadmiernym 
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wypasaniem zwierząt; odnotowuje w 
związku z tym, że potrzebne są proste, 
sprawiedliwe, skuteczne i zintegrowane 
rozwiązania w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich na szczeblu terenowym;

Or. fr

Poprawka 36
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 1 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1j. ostrzega przed podejściem 
neokolonialnym i nowymi formami 
zależności od czynników produkcji 
(materiału siewnego, nawozów, 
pestycydów), a jednocześnie przestrzega 
przed finansowaniem i związanym z tym 
zadłużaniem się rolników w ramach 
promowania technologii cyfrowych; 
podkreśla, że technologie te nie powinny 
zmierzać do promowania lub utrwalania 
istniejących bądź nowych form zależności, 
lecz powinny raczej zapewniać rolnikom i 
ich społecznościom samowystarczalność;

Or. fr

Poprawka 37
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest szczególnie zaniepokojony 
coraz intensywniejszym wylesianiem w 
Afryce; przypomina, że niszczenie 
afrykańskich lasów tropikalnych powoduje 
nieodwracalną utratę różnorodności 

2. jest szczególnie zaniepokojony 
coraz intensywniejszym wylesianiem w 
Afryce i w Europie; jest również 
zaniepokojony rolą unijnych strategii 
politycznych, w szczególności w 
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biologicznej i zdolności do sekwestracji 
dwutlenku węgla; wzywa Komisję do 
niezwłocznego przedstawienia wniosku w 
sprawie europejskich ram prawnych 
dotyczących należytej staranności w celu 
zagwarantowania, dla każdego produktu 
wprowadzanego na rynek Unii, 
zrównoważonych łańcuchów dostaw 
niepowodujących wylesiania;

odniesieniu do polityki dotyczącej 
biopaliw (dyrektywa w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych i pośredniej zmiany 
użytkowania gruntów (ILUC)), oraz 
podkreśla zwłaszcza wpływ produkcji 
paliw na wylesianie na całym świecie, jak 
również na uprawy roślin spożywczych; 
przypomina, że niszczenie afrykańskich 
lasów tropikalnych powoduje 
nieodwracalną utratę różnorodności 
biologicznej i zdolności do sekwestracji 
dwutlenku węgla, a także niszczenie 
siedlisk i trybu życia społeczności 
tubylczych zamieszkujących lasy; wzywa 
Komisję do niezwłocznego przedstawienia 
wniosku w sprawie europejskich ram 
prawnych dotyczących należytej 
staranności w celu zagwarantowania, dla 
każdego produktu wprowadzanego na 
rynek Unii, zrównoważonych łańcuchów 
dostaw niepowodujących wylesiania;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest szczególnie zaniepokojony 
coraz intensywniejszym wylesianiem w 
Afryce; przypomina, że niszczenie 
afrykańskich lasów tropikalnych powoduje 
nieodwracalną utratę różnorodności 
biologicznej i zdolności do sekwestracji 
dwutlenku węgla; wzywa Komisję do 
niezwłocznego przedstawienia wniosku w 
sprawie europejskich ram prawnych 
dotyczących należytej staranności w celu 
zagwarantowania, dla każdego produktu 
wprowadzanego na rynek Unii, 
zrównoważonych łańcuchów dostaw 

2. jest szczególnie zaniepokojony 
coraz intensywniejszym wylesianiem w 
Afryce; przypomina, że niszczenie 
afrykańskich lasów tropikalnych powoduje 
nieodwracalną utratę różnorodności 
biologicznej i zdolności do sekwestracji 
dwutlenku węgla; wzywa Komisję do 
niezwłocznego przedstawienia wniosku w 
sprawie wiążących europejskich ram 
prawnych dotyczących należytej 
staranności opartych na wytycznych 
OECD i zasadach odpowiedzialnego 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
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niepowodujących wylesiania; umożliwiających przedsiębiorstwom 
europejskim identyfikowanie naruszeń 
praw człowieka i praw środowiskowych w 
globalnych łańcuchach dostaw, w tym w 
łańcuchach podwykonawców, 
zapobieganie takim naruszeniom i 
zgłaszanie ich, przy czym ramy te powinny 
mieć zastosowanie do wszystkich 
podmiotów gospodarczych we wszystkich 
sektorach, zwłaszcza uważanych za 
obarczone wysokim ryzykiem w krajach 
rozwijających się, takich jak sektory 
surowców, kakao, kawy i leśnictwa;

Or. en

Poprawka 39
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest szczególnie zaniepokojony 
coraz intensywniejszym wylesianiem w 
Afryce; przypomina, że niszczenie 
afrykańskich lasów tropikalnych powoduje 
nieodwracalną utratę różnorodności 
biologicznej i zdolności do sekwestracji 
dwutlenku węgla; wzywa Komisję do 
niezwłocznego przedstawienia wniosku w 
sprawie europejskich ram prawnych 
dotyczących należytej staranności w celu 
zagwarantowania, dla każdego produktu 
wprowadzanego na rynek Unii, 
zrównoważonych łańcuchów dostaw 
niepowodujących wylesiania;

2. jest szczególnie zaniepokojony 
coraz intensywniejszym wylesianiem w 
Afryce; przypomina, że niszczenie 
afrykańskich lasów tropikalnych powoduje 
nieodwracalną utratę różnorodności 
biologicznej i zdolności do sekwestracji 
dwutlenku węgla; wzywa Komisję do 
niezwłocznego przedstawienia wniosku w 
sprawie europejskich ram prawnych 
dotyczących należytej staranności w celu 
zagwarantowania, dla każdego produktu 
wprowadzanego na rynek Unii, 
zrównoważonych łańcuchów dostaw 
niepowodujących wylesiania; przypomina, 
jak ważne jest zapewnienie 
komplementarności między rolnictwem a 
ochroną przyrody i różnorodności 
biologicznej oraz podkreśla, że w Afryce 
należy promować zrównoważone praktyki 
rolne, takie jak system rolno-leśny;

Or. en
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Poprawka 40
Michal Wiezik

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest szczególnie zaniepokojony 
coraz intensywniejszym wylesianiem w 
Afryce; przypomina, że niszczenie 
afrykańskich lasów tropikalnych powoduje 
nieodwracalną utratę różnorodności 
biologicznej i zdolności do sekwestracji 
dwutlenku węgla; wzywa Komisję do 
niezwłocznego przedstawienia wniosku w 
sprawie europejskich ram prawnych 
dotyczących należytej staranności w celu 
zagwarantowania, dla każdego produktu 
wprowadzanego na rynek Unii, 
zrównoważonych łańcuchów dostaw 
niepowodujących wylesiania;

2. jest szczególnie zaniepokojony 
coraz intensywniejszym wylesianiem w 
Afryce, podkreśla, że podczas kryzysu 
związanego z COVID-19 w marcu 2020 r. 
zlewnia rzeki Kongo była drugim 
najsilniej wylesianym regionem świata, a 
powierzchnia znajdującym się tam 
obszarów wylesionych zwiększyła się 
ponad dwukrotnie w porównaniu z 
poprzednimi latami1a; przypomina, że 
niszczenie afrykańskich lasów tropikalnych 
powoduje nieodwracalną utratę 
różnorodności biologicznej i zdolności do 
sekwestracji dwutlenku węgla; wzywa 
Komisję do niezwłocznego przedstawienia 
wniosku w sprawie europejskich ram 
prawnych dotyczących należytej 
staranności w celu zagwarantowania, dla 
każdego produktu wprowadzanego na 
rynek Unii, zrównoważonych łańcuchów 
dostaw niepowodujących wylesiania;

_________________
1a Według informacji WWF, dostępnych 
pod adresem: 
https://www.wwf.de/fileadmin/fm-
wwf/Publikationen-PDF/WWF-Analyse-
Waldverlust-in-Zeiten-der-Corona-
Pandemie.pdf

Or. en

Poprawka 41
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. jest szczególnie zaniepokojony 
coraz intensywniejszym wylesianiem w 
Afryce; przypomina, że niszczenie 
afrykańskich lasów tropikalnych powoduje 
nieodwracalną utratę różnorodności 
biologicznej i zdolności do sekwestracji 
dwutlenku węgla; wzywa Komisję do 
niezwłocznego przedstawienia wniosku w 
sprawie europejskich ram prawnych 
dotyczących należytej staranności w celu 
zagwarantowania, dla każdego produktu 
wprowadzanego na rynek Unii, 
zrównoważonych łańcuchów dostaw 
niepowodujących wylesiania;

2. jest szczególnie zaniepokojony 
coraz intensywniejszym wylesianiem w 
Afryce; przypomina, że niszczenie 
afrykańskich lasów tropikalnych powoduje 
nieodwracalną utratę różnorodności 
biologicznej i zdolności do sekwestracji 
dwutlenku węgla; wzywa Komisję do 
niezwłocznego przedstawienia wniosku w 
sprawie europejskich ram prawnych 
dotyczących należytej staranności w celu 
zagwarantowania, dla każdego produktu 
wprowadzanego na rynek Unii, 
zrównoważonych łańcuchów dostaw 
niepowodujących wylesiania; apeluje do 
UE, aby współpracowała z rządami i 
podmiotami światowymi, w drodze umów 
o partnerstwie, w celu promowania 
wspólnego podejścia na szczeblu 
globalnym;

Or. en

Poprawka 42
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest szczególnie zaniepokojony 
coraz intensywniejszym wylesianiem w 
Afryce; przypomina, że niszczenie 
afrykańskich lasów tropikalnych powoduje 
nieodwracalną utratę różnorodności 
biologicznej i zdolności do sekwestracji 
dwutlenku węgla; wzywa Komisję do 
niezwłocznego przedstawienia wniosku w 
sprawie europejskich ram prawnych 
dotyczących należytej staranności w celu 
zagwarantowania, dla każdego produktu 
wprowadzanego na rynek Unii, 
zrównoważonych łańcuchów dostaw 
niepowodujących wylesiania;

2. jest szczególnie zaniepokojony 
coraz intensywniejszym w porównaniu z 
innymi kontynentami wylesianiem w 
Afryce; przypomina, że niszczenie 
afrykańskich lasów tropikalnych powoduje 
nieodwracalną utratę różnorodności 
biologicznej i zdolności do sekwestracji 
dwutlenku węgla; wzywa Komisję do 
niezwłocznego przedstawienia wniosku w 
sprawie europejskich ram prawnych 
dotyczących należytej staranności w celu 
zagwarantowania, dla każdego produktu 
wprowadzanego na rynek Unii, 
zrównoważonych łańcuchów dostaw 
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niepowodujących wylesiania i domaga się 
umieszczenia wiążących postanowień w 
umowach handlowych z państwami 
afrykańskimi;

Or. es

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

Projekt opinii
Ustęp 2 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(1) oprócz zapobiegania wylesianiu we 
wspólnym interesie leży promowanie 
zalesiania i ponownego zalesiania oraz 
zrównoważonej gospodarki leśnej i całego 
opartego na drewnie łańcucha wartości 
na rzecz wzrostu gospodarczego, 
tworzenia miejsc pracy i większego 
bezpieczeństwa żywnościowego; gdyż lasy 
wnoszą również znaczący wkład w 
realizację celów klimatycznych i ochronę 
różnorodności bio, przy czym wspólne 
wysiłki UE i Afryki powinny wspierać 
rozwój odpornego na zmianę klimatu 
rolnictwa i leśnictwa, zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich i 
bezpiecznych systemów żywnościowych, 
które mają zasadnicze znaczenie dla 
wyeliminowania ubóstwa, głodu i 
niedożywienia;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że Unia Europejska 
powinna zapewnić, aby te same 
rygorystyczne standardy bezpieczeństwa i 
zrównoważonego rozwoju były stosowane 
zarówno w odniesieniu do produktu, jak i 
metody produkcji, w szczególności w 
związku z wyższym poziomem ambicji, 
którym odznaczają się strategia „od pola 
do stołu” i strategia na rzecz 
bioróżnorodności 2030;

Or. en

Poprawka 45
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę na pozytywny wkład 
wnoszony przez europejski sektor rolny 
dzięki jego specjalistycznej wiedzy oraz 
podkreśla potrzebę priorytetowego 
traktowania partnerstw w dziedzinie 
badań oraz innowacji w rolnictwie, w tym 
nawiązywanych za pośrednictwem 
programu „Horyzont Europa”, w celu 
uniknięcia strat żywności przed zbiorami i 
po zbiorach oraz zwiększenia produkcji 
gospodarstw rolnych; 

Or. en

Poprawka 46
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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2a. wzywa Unię do większego 
inwestowania w programy na rzecz 
bardziej odpornego na zmianę klimatu, 
bardziej zrównoważonego i bardziej 
ekstensywnego rolnictwa oraz 
zrównoważonej dywersyfikacji, 
agroekologii i agroleśnictwa, aby w ten 
sposób położyć kres użytkowaniu gruntów 
w coraz większym stopniu kosztem lasów;

Or. de

Poprawka 47
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję, by opracowała 
wspólne plany działań na rzecz ochrony 
lasów, wód i ekosystemów morskich oraz 
lepszego gospodarowania nimi w ramach 
porozumienia klimatycznego z Paryża i 
celów zrównoważonego rozwoju;

Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że wykorzystanie 
pestycydów i nawozów chemicznych w 
rolnictwie intensywnym w Afryce 
powoduje, oprócz szkód środowiskowych, 
pogarszanie się stanu zdrowia 
pracowników, którzy mają bardzo 
ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej;
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Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. ubolewa nad brakiem uznania 
strategicznego znaczenia terenów wypasu, 
zajmujących ok. 43 % powierzchni lądu w 
Afryce i w ten sposób będących ważnymi 
pochłaniaczami dwutlenku węgla; apeluje 
do Komisji o opracowanie, wspólnie ze 
społecznościami lokalnymi i lokalnymi 
zainteresowanymi podmiotami, strategii 
na rzecz optymalnego wykorzystania tego 
potencjału przez zrównoważone 
zarządzanie wypasami, prowadzone np. 
przez pasterzy;

Or. en

Poprawka 50
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. potępia skalę zjawiska masowego 
wykupu gruntów rolnych w Afryce; 
przypomina, że masowy wykup gruntów 
rolnych stanowi brutalną praktykę 
niezgodną z jakimkolwiek celem 
suwerenności żywnościowej i zagraża 
przetrwaniu afrykańskich społeczności 
wiejskich;

3. potępia skalę zjawiska masowego 
wykupu gruntów rolnych w Afryce; 
przypomina, że masowy wykup gruntów 
rolnych stanowi brutalną praktykę 
niezgodną z jakimkolwiek celem 
suwerenności żywnościowej i zagraża 
przetrwaniu afrykańskich społeczności 
wiejskich; wzywa Komisję do utworzenia 
centrum monitorowania wylesiania, 
pożarów oraz masowego wykupu i 
dzierżawy ziemi przy użyciu satelitów 
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(teledetekcja) oraz systemu wczesnego 
ostrzegania we współpracy z miejscową 
ludnością, przy jednoczesnym 
poszanowaniu spójności polityki na rzecz 
rozwoju, w szczególności poprzez 
wykorzystanie przepisów rozporządzenia w 
sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej (WPR), zarządzania nią i 
monitorowania jej;

Or. fr

Poprawka 51
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. potępia skalę zjawiska masowego 
wykupu gruntów rolnych w Afryce; 
przypomina, że masowy wykup gruntów 
rolnych stanowi brutalną praktykę 
niezgodną z jakimkolwiek celem 
suwerenności żywnościowej i zagraża 
przetrwaniu afrykańskich społeczności 
wiejskich;

3. potępia skalę zjawiska masowego 
wykupu gruntów rolnych w Afryce; 
przypomina, że masowy wykup gruntów 
rolnych stanowi brutalną praktykę 
niezgodną z jakimkolwiek celem 
suwerenności żywnościowej i zagraża 
przetrwaniu afrykańskich społeczności 
wiejskich; w związku z tym podkreśla, że 
postępująca koncentracja gruntów 
prowadzi często do nasilenia się zjawiska 
naruszania praw człowieka, m.in. poprzez 
wysiedlenia; podkreśla, że zawłaszczenie 
ziemi prowadzi do zawłaszczenia zasobów, 
takich jak prawa użytkowania wód;

Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. potępia skalę zjawiska masowego 
wykupu gruntów rolnych w Afryce; 
przypomina, że masowy wykup gruntów 
rolnych stanowi brutalną praktykę 
niezgodną z jakimkolwiek celem 
suwerenności żywnościowej i zagraża 
przetrwaniu afrykańskich społeczności 
wiejskich;

3. potępia skalę zjawiska masowego 
wykupu gruntów rolnych w Afryce; 
przypomina, że masowy wykup gruntów 
rolnych stanowi brutalną praktykę 
niezgodną z jakimkolwiek celem 
suwerenności żywnościowej i zagraża 
przetrwaniu afrykańskich społeczności 
wiejskich; podkreśla, jak ważne jest 
zapoczątkowanie pluralistycznego procesu 
mającego na celu zagwarantowanie 
skutecznego udziału organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w 
opracowywaniu, wdrażaniu i 
monitorowaniu strategii politycznych i 
działań odnoszących się do masowego 
wykupu gruntów rolnych;

Or. en

Poprawka 53
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. potępia skalę zjawiska masowego 
wykupu gruntów rolnych w Afryce; 
przypomina, że masowy wykup gruntów 
rolnych stanowi brutalną praktykę 
niezgodną z jakimkolwiek celem 
suwerenności żywnościowej i zagraża 
przetrwaniu afrykańskich społeczności 
wiejskich;

3. potępia skalę zjawiska masowego 
wykupu gruntów rolnych w Afryce; 
przypomina, że masowy wykup gruntów 
rolnych stanowi brutalną praktykę 
niezgodną z jakimkolwiek celem 
suwerenności żywnościowej i zagraża 
przetrwaniu afrykańskich społeczności 
wiejskich; apeluje o ograniczenia w 
handlu w przypadku stwierdzenia, że 
opiera się on na masowym wykupie 
gruntów rolnych;

Or. ro

Poprawka 54
Bert-Jan Ruissen
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. potępia skalę zjawiska masowego 
wykupu gruntów rolnych w Afryce; 
przypomina, że masowy wykup gruntów 
rolnych stanowi brutalną praktykę 
niezgodną z jakimkolwiek celem 
suwerenności żywnościowej i zagraża 
przetrwaniu afrykańskich społeczności 
wiejskich;

3. potępia skalę zjawiska masowego 
wykupu gruntów rolnych w Afryce; 
przypomina, że masowy wykup gruntów 
rolnych stanowi brutalną praktykę 
niezgodną z jakimkolwiek celem 
suwerenności żywnościowej i zagraża 
przetrwaniu afrykańskich społeczności 
wiejskich; apeluje do UE, aby zachęcała 
rządy afrykańskie do wzmacniania praw 
do ziemi oraz do przyjęcia zasad 
usprawniających gospodarkę gruntami;

Or. en

Poprawka 55
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. potępia skalę zjawiska masowego 
wykupu gruntów rolnych w Afryce; 
przypomina, że masowy wykup gruntów 
rolnych stanowi brutalną praktykę 
niezgodną z jakimkolwiek celem 
suwerenności żywnościowej i zagraża 
przetrwaniu afrykańskich społeczności 
wiejskich;

3. potępia skalę zjawiska masowego 
wykupu gruntów rolnych w Afryce i 
politykę rządów afrykańskich, które 
ułatwiają i promują masowy wykup 
gruntów rolnych; przypomina, że masowy 
wykup gruntów rolnych stanowi brutalną 
praktykę niezgodną z jakimkolwiek celem 
suwerenności żywnościowej i zagraża 
przetrwaniu afrykańskich społeczności 
wiejskich;

Or. es

Poprawka 56
Marlene Mortler

Projekt opinii
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Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. potępia skalę zjawiska masowego 
wykupu gruntów rolnych w Afryce; 
przypomina, że masowy wykup gruntów 
rolnych stanowi brutalną praktykę 
niezgodną z jakimkolwiek celem 
suwerenności żywnościowej i zagraża 
przetrwaniu afrykańskich społeczności 
wiejskich;

3. potępia skalę zjawiska masowego 
wykupu gruntów rolnych w Afryce; 
przypomina, że masowy wykup gruntów 
rolnych stanowi brutalną praktykę 
niezgodną ze zrównoważonymi systemami 
żywnościowymi i zagraża przetrwaniu 
afrykańskich społeczności wiejskich;

Or. de

Poprawka 57
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. potępia skalę zjawiska masowego 
wykupu gruntów rolnych w Afryce; 
przypomina, że masowy wykup gruntów 
rolnych stanowi brutalną praktykę 
niezgodną z jakimkolwiek celem 
suwerenności żywnościowej i zagraża 
przetrwaniu afrykańskich społeczności 
wiejskich;

3. wzywa do opracowania, w ramach 
partnerstwa, długoterminowej strategii 
rolnej na rzecz promowania 
bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce z 
poszanowaniem środowiska naturalnego; 
przypomina, że dostęp do gruntów rolnych 
jest warunkiem koniecznym do 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
żywnościowego;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. potępia skalę zjawiska masowego 3. potępia skalę zjawiska masowego 
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wykupu gruntów rolnych w Afryce; 
przypomina, że masowy wykup gruntów 
rolnych stanowi brutalną praktykę 
niezgodną z jakimkolwiek celem 
suwerenności żywnościowej i zagraża 
przetrwaniu afrykańskich społeczności 
wiejskich;

wykupu gruntów rolnych w Afryce; 
przypomina, że masowy wykup gruntów 
rolnych stanowi brutalną praktykę 
niezgodną z jakimkolwiek celem 
bezpieczeństwa żywnościowego i zagraża 
przetrwaniu afrykańskich społeczności 
wiejskich;

Or. en

Poprawka 59
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że na przykład prawa do 
wypasu i wspólne pastwiska stanowią 
tradycyjne prawa do użytkowania ziemi, 
które opierają się na prawie zwyczajowym, 
a nie na potwierdzonych na piśmie 
prawach posiadania; tym niemniej 
podkreśla zasadnicze znaczenie ochrony 
tych praw zwyczajowych dla społeczności 
wiejskiej;

Or. de

Poprawka 60
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. apeluje o przestrzeganie 
wytycznych VGGT we wszystkich 
przedsięwzięciach, które wspierają 
zabezpieczenie praw do ziemi, a także o 
zapewnienie, by przedsięwzięcia 
zasadniczo nie mogły zagrażać prawom do 
ziemi drobnych producentów rolnych;
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Or. de

Poprawka 61
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę „NaturAfrica”, która ma na 
celu ochronę dzikiej fauny i flory z 
jednoczesnym zapewnieniem 
społecznościom lokalnym możliwości 
rynkowych w zielonych sektorach;

Or. fr

Poprawka 62
Annie Schreijer-Pierik

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. mając na uwadze, że w związku ze 
wzrostem liczby ludności i zwiększoną 
produkcją żywności obszary wiejskie będą 
nadal oferować młodym ludziom solidne 
możliwości gospodarcze w przyszłości;

Or. nl

Poprawka 63
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka



AM\1208719PL.docx 35/57 PE653.993v01-00

PL

3b. stwierdza z zaniepokojeniem, że 
eksploatacja surowców w Afryce jeszcze 
bardziej zaostrza istniejące konflikty bądź 
stwarza nowe i w ten sposób, obok 
pierwotnego masowego wykupu i 
dzierżawy, prowadzi do podwójnego 
wyzysku i ucisku miejscowej ludności;

Or. de

Poprawka 64
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do energicznego wspierania 
krajów partnerskich i aktywnego 
udzielania im pomocy, by zgodnie z 
dobrowolnymi wytycznymi w zakresie 
odpowiedzialnego zarządzania własnością 
gruntów, łowisk i lasów oraz z 
międzynarodowym prawem dotyczącym 
praw człowieka stosowały zasadę 
dobrowolnej, uprzedniej i świadomej 
zgody na nabycie ziemi na dużą skalę; 
ponadto wzywa UE do wspierania krajów 
partnerskich przy poprawianiu ich ustaw 
dotyczących własności gruntowej przez 
uznanie uniwersalnego prawa kobiet do 
bycia pełnoprawnymi właścicielkami 
ziemi;

Or. de

Poprawka 65
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. domaga się, aby państwa 
członkowskie i Unia Europejska znacznie 
zwiększyły kwotę oficjalnej pomocy 
rozwojowej dla państw afrykańskich; 
apeluje w szczególności o zwiększenie 
oficjalnej pomocy rozwojowej związanej z 
różnorodnością biologiczną i polityką w 
zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu;

4. zwraca się o to, aby państwa 
członkowskie i Unia Europejska nadal 
udzielały oficjalnej pomocy rozwojowej 
dla państw afrykańskich przy zwiększeniu 
przejrzystości i kontroli, w szczególności w 
odniesieniu do środków przeznaczonych 
dla organizacji pozarządowych; apeluje w 
szczególności o zwiększenie oficjalnej 
pomocy rozwojowej związanej z 
różnorodnością biologiczną i polityką w 
zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu; domaga się, aby państwa 
afrykańskie skutecznie wykorzystywały 
pomoc rozwojową do budowania polityki 
rolnej wspierającej modernizację sektora 
rolnego dzięki szkoleniom i nowym 
technologiom;

Or. es

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. domaga się, aby państwa 
członkowskie i Unia Europejska znacznie 
zwiększyły kwotę oficjalnej pomocy 
rozwojowej dla państw afrykańskich; 
apeluje w szczególności o zwiększenie 
oficjalnej pomocy rozwojowej związanej z 
różnorodnością biologiczną i polityką w 
zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu;

4. domaga się, aby państwa 
członkowskie i Unia Europejska znacznie 
zwiększyły kwotę oficjalnej pomocy 
rozwojowej dla państw afrykańskich; 
apeluje w szczególności o zwiększenie 
oficjalnej pomocy rozwojowej związanej z 
rolnictwem agroekologicznym, 
bezpieczeństwem żywnościowym, 
różnorodnością biologiczną i polityką w 
zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu; jest poważnie zaniepokojony 
wpływem kryzysu klimatycznego, który 
wzmacnia istniejące już zagrożenia dla 
bezpieczeństwa żywnościowego, a w 
szczególności susze w Afryce 
Subsaharyjskiej, co wymaga wsparcia 
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rolników w Afryce w celu udzielenia im 
pomocy w niezbędnym przystosowaniu się 
do kryzysu klimatycznego;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. domaga się, aby państwa 
członkowskie i Unia Europejska znacznie 
zwiększyły kwotę oficjalnej pomocy 
rozwojowej dla państw afrykańskich; 
apeluje w szczególności o zwiększenie 
oficjalnej pomocy rozwojowej związanej z 
różnorodnością biologiczną i polityką w 
zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu;

4. domaga się, aby państwa 
członkowskie i Unia Europejska znacznie 
zwiększyły wydatki publiczne związane ze 
współpracą rozwojową w państwach 
afrykańskich; apeluje w szczególności o 
zwiększenie publicznych funduszy 
rozwojowych na rzecz różnorodności 
biologicznej i polityki w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zwraca uwagę na możliwości zawierania 
partnerstw publiczno-prywatnych z 
udziałem przedsiębiorstw z państw 
członkowskich i krajów partnerskich;

Or. en

Poprawka 68
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. domaga się, aby państwa 
członkowskie i Unia Europejska znacznie 
zwiększyły kwotę oficjalnej pomocy 
rozwojowej dla państw afrykańskich; 
apeluje w szczególności o zwiększenie 
oficjalnej pomocy rozwojowej związanej z 
różnorodnością biologiczną i polityką w 

4. domaga się, aby państwa 
członkowskie i Unia Europejska znacznie 
zwiększyły kwotę oficjalnej pomocy 
rozwojowej dla państw afrykańskich; 
apeluje w szczególności o zwiększenie 
oficjalnej pomocy rozwojowej związanej z 
różnorodnością biologiczną i polityką w 
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zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu;

zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu; podkreśla znaczenie produkcji 
rolnej, przetwarzania i dystrybucji 
produktów rolnych, które to sektory są 
głównymi gospodarczymi i społecznymi 
filarami Afryki i przyczyniają się również 
do ograniczenia tendencji migracyjnych;

Or. ro

Poprawka 69
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. domaga się, aby państwa 
członkowskie i Unia Europejska znacznie 
zwiększyły kwotę oficjalnej pomocy 
rozwojowej dla państw afrykańskich; 
apeluje w szczególności o zwiększenie 
oficjalnej pomocy rozwojowej związanej z 
różnorodnością biologiczną i polityką w 
zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu;

4. domaga się, aby państwa 
członkowskie i Unia Europejska znacznie 
zwiększyły kwotę oficjalnej pomocy 
rozwojowej na badania i rozwój w 
dziedzinie rolnictwa w państwach 
afrykańskich w celu walki z głodem; 
apeluje w szczególności o zwiększenie 
oficjalnej pomocy rozwojowej związanej 
ze współdziałaniem w zakresie 
bezpieczeństwa żywności, różnorodnością 
biologiczną i polityką w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 70
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. domaga się, aby państwa 
członkowskie i Unia Europejska znacznie 
zwiększyły kwotę oficjalnej pomocy 
rozwojowej dla państw afrykańskich; 

4. domaga się, aby państwa 
członkowskie i Unia Europejska znacznie 
zwiększyły kwotę oficjalnej pomocy 
rozwojowej dla państw afrykańskich; 
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apeluje w szczególności o zwiększenie 
oficjalnej pomocy rozwojowej związanej z 
różnorodnością biologiczną i polityką w 
zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu;

apeluje w szczególności o zwiększenie 
oficjalnej pomocy rozwojowej związanej z 
różnorodnością biologiczną i polityką w 
zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu oraz o uznanie agroekologii za 
podstawę zrównoważonych systemów 
rolniczych i żywnościowych;

Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. domaga się, aby państwa 
członkowskie i Unia Europejska znacznie 
zwiększyły kwotę oficjalnej pomocy 
rozwojowej dla państw afrykańskich; 
apeluje w szczególności o zwiększenie 
oficjalnej pomocy rozwojowej związanej z 
różnorodnością biologiczną i polityką w 
zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu;

4. domaga się, aby państwa 
członkowskie i Unia Europejska znacznie 
zwiększyły wysiłki w zakresie oficjalnej 
pomocy rozwojowej dla państw 
afrykańskich; apeluje w szczególności o 
rozwój lepszej infrastruktury i łańcuchów 
wartości dla lokalnych rolników oraz do 
celów różnorodności biologicznej i 
polityki w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 72
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. domaga się, aby państwa 
członkowskie i Unia Europejska znacznie 
zwiększyły kwotę oficjalnej pomocy 
rozwojowej dla państw afrykańskich; 
apeluje w szczególności o zwiększenie 
oficjalnej pomocy rozwojowej związanej z 

4. wzywa do ukierunkowania 
oficjalnej pomocy rozwojowej w 
szczególności na cele rozwoju 
społecznego, gospodarczego i 
środowiskowego, a zwłaszcza na 
zachowanie różnorodności biologicznej i 
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różnorodnością biologiczną i polityką w 
zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu;

politykę w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu;

Or. fr

Poprawka 73
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa do zacieśnienia współpracy 
między Afryką a Europą w dziedzinie 
praktyk służących rozwojowi obszarów 
wiejskich, w szczególności wymiany 
odpowiednich, niedrogich i skutecznych 
technik i podejść, takich jak 
wprowadzanie do obrotu i przetwarzanie 
żywności, alternatywy dla pestycydów, 
system rolno-leśny oraz modele 
współpracy i inne rozwiązania, które 
przynoszą korzyści drobnym producentom 
rolnym, grupom drobnych producentów 
rolnych i społecznościom, nie powodując 
przy tym zależności od czynników 
produkcji ani zadłużenia oraz zwiększając 
odporność i samowystarczalność;

Or. fr

Poprawka 74
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że znaczny odsetek 
pracowników w Afryce jest zależny pod 
względem źródeł utrzymania, dochodu i 
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bezpośredniego zatrudnienia od produkcji 
rolno-spożywczej oraz przetwarzania i 
dystrybucji produktów rolno-spożywczych; 
podkreśla, że w większości przypadków 
dotyczy to małych gospodarstw i 
gospodarstw rodzinnych, odnotowuje 
znaczenie promowania i wzmacniania 
środków i narzędzi służących wsparciu 
poprawy jakości i dywersyfikacji 
produktów, modernizacji praktyk 
rolniczych oraz środków zwiększających 
odporność rolników, zwłaszcza młodych 
rolników;

Or. en

Poprawka 75
Michal Wiezik

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę na istnienie 
programów ochrony przyrody, w ramach 
których od rolników dzierżawi się grunty 
w tym celu, tworzy się lokalne miejsca 
pracy i poprawia współistnienie z dzikimi 
gatunkami; przypomina o planie UE1a 
przewidującym uruchomienie inicjatywy 
„NaturAfrica” na rzecz ochrony przyrody 
i kluczowych ekosystemów, przy 
jednoczesnym zaoferowaniu lokalnym 
społecznościom możliwości w zielonych 
sektorach;
_________________
1a Unijna strategia na rzecz 
bioróżnorodności 2030. Przywracanie 
przyrody do naszego życia 
(COM(2020)0380 final).

Or. en
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Poprawka 76
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla istotny wkład młodych 
dziewcząt i kobiet w gospodarkę rolniczą i 
wiejską na całym kontynencie 
afrykańskim; ubolewa jednak, że wiele 
kobiet nie ma takich samych praw jak 
mężczyźni, że mają one bardziej 
ograniczony dostęp do ziemi i że borykają 
się z wieloma ograniczeniami, które 
zmniejszają ich wydajność w rolnictwie; 
uważa zatem, że kluczowe znaczenie ma 
wspieranie i wzmacnianie 
upodmiotowienia młodych dziewcząt i 
kobiet w Afryce;

Or. en

Poprawka 77
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że UE musi uspójnić 
obszary swojej polityki, w szczególności 
WPR i politykę handlową, z polityką 
rozwojową;

Or. fr

Poprawka 78
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. apeluje, by głównym priorytetem 
partnerstwa UE–Afryka w dziedzinie 
rolnictwa było zagwarantowanie prawa do 
suwerenności żywnościowej państw 
afrykańskich oraz promowanie rolnictwa 
agroekologicznego wspierającego 
produkcję zdrowej żywności oraz 
dobrostan ludności wiejskiej.

5. apeluje, by głównym priorytetem 
partnerstwa UE–Afryka w dziedzinie 
rolnictwa było zagwarantowanie prawa do 
suwerenności żywnościowej państw 
afrykańskich oraz promowanie rolnictwa 
agroekologicznego wspierającego 
produkcję zdrowej żywności oraz 
dobrostan ludności wiejskiej; podkreśla, że 
UE powinna zacząć udzielać wsparcia 
Afryce z myślą o osiągnięciu celu 
zrównoważonego rozwoju „Zero głodu” 
oraz rozwiązaniu problemów związanych z 
zaopatrzeniem w żywność i 
bezpieczeństwem żywnościowym; apeluje 
do Komisji o podjęcie kroków 
zmierzających do partnerstwa rolnego w 
celu promowania rolnictwa ekologicznego 
i produkcji lokalnej, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu aspektów 
bioróżnorodności;

Or. ro

Poprawka 79
Michal Wiezik

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje, by głównym priorytetem 
partnerstwa UE–Afryka w dziedzinie 
rolnictwa było zagwarantowanie prawa do 
suwerenności żywnościowej państw 
afrykańskich oraz promowanie rolnictwa 
agroekologicznego wspierającego 
produkcję zdrowej żywności oraz 
dobrostan ludności wiejskiej.

5. apeluje, by głównym priorytetem 
partnerstwa UE–Afryka w dziedzinie 
rolnictwa było zagwarantowanie prawa do 
suwerenności żywnościowej państw 
afrykańskich oraz promowanie rolnictwa 
agroekologicznego wspierającego 
produkcję zdrowej żywności oraz 
dobrostan ludności wiejskiej; podkreśla, że 
tropikalne produkty rolne, takie jak olej 
palmowy, kakao czy kawa, pochodzące z 
Afryki, są tradycyjnie obecne w 
zróżnicowanych systemach rolno-leśnych, 
ubolewa ze względu na monokulturowe 
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modele uprawy zastępujące tradycyjne 
formy rolnictwa monokulturami, które 
zubażają gleby, zmniejszają 
bioróżnorodność, zajmują więcej gruntów 
i pogarszają żywienie w społecznościach 
lokalnych.

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje, by głównym priorytetem 
partnerstwa UE–Afryka w dziedzinie 
rolnictwa było zagwarantowanie prawa do 
suwerenności żywnościowej państw 
afrykańskich oraz promowanie rolnictwa 
agroekologicznego wspierającego 
produkcję zdrowej żywności oraz 
dobrostan ludności wiejskiej.

5. apeluje, by głównym priorytetem 
partnerstwa UE–Afryka w dziedzinie 
rolnictwa było zagwarantowanie prawa do 
suwerenności żywnościowej państw 
afrykańskich oraz promowanie rolnictwa 
agroekologicznego, gwarantującego 
żywność i bezpieczną dietę dla wszystkich 
oraz lepszą odporność na kryzysy, w 
szczególności kryzys klimatyczny, 
wspierającego produkcję zdrowej żywności 
oraz dobrostan ludności wiejskiej; 
przypomina, że w ramach nowego 
partnerstwa za priorytety należy uznać 
eliminację niedożywienia we wszystkich 
formach oraz cel zrównoważonego 
rozwoju nr 2 – zero głodu;

Or. en

Poprawka 81
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka
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5. apeluje, by głównym priorytetem 
partnerstwa UE–Afryka w dziedzinie 
rolnictwa było zagwarantowanie prawa do 
suwerenności żywnościowej państw 
afrykańskich oraz promowanie rolnictwa 
agroekologicznego wspierającego 
produkcję zdrowej żywności oraz 
dobrostan ludności wiejskiej.

5. apeluje, by głównym priorytetem 
partnerstwa UE–Afryka w dziedzinie 
rolnictwa było zagwarantowanie prawa do 
suwerenności żywnościowej państw 
afrykańskich, zwiększenie ich 
bezpieczeństwa żywnościowego i zdolności 
do zaspokajania potrzeb żywieniowych 
ludności, zwłaszcza zapotrzebowania na 
białko, uczynienie z rolnictwa narzędzia 
służącego zintegrowanemu rozwojowi 
gospodarczemu i terytorialnemu tych 
państw oraz promowanie lokalnego i 
zrównoważonego rolnictwa wspierającego 
produkcję zdrowej żywności oraz 
dobrostan ludności wiejskiej.

Or. fr

Poprawka 82
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje, by głównym priorytetem 
partnerstwa UE–Afryka w dziedzinie 
rolnictwa było zagwarantowanie prawa do 
suwerenności żywnościowej państw 
afrykańskich oraz promowanie rolnictwa 
agroekologicznego wspierającego 
produkcję zdrowej żywności oraz 
dobrostan ludności wiejskiej.

5. apeluje, by głównym priorytetem 
partnerstwa UE–Afryka w dziedzinie 
rolnictwa było zagwarantowanie prawa do 
suwerenności żywnościowej państw 
afrykańskich oraz promowanie rolnictwa 
agroekologicznego wspierającego 
produkcję zdrowej żywności oraz 
dobrostan ludności wiejskiej; apeluje, by w 
unijnych umowach o współpracy 
ponownie nadano priorytet wspieraniu 
zrównoważonego rozwoju rolnictwa i 
zapewnieniu samowystarczalności 
rolników z państw trzecich.

Or. fr

Poprawka 83
Gilles Lebreton
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje, by głównym priorytetem 
partnerstwa UE–Afryka w dziedzinie 
rolnictwa było zagwarantowanie prawa do 
suwerenności żywnościowej państw 
afrykańskich oraz promowanie rolnictwa 
agroekologicznego wspierającego 
produkcję zdrowej żywności oraz 
dobrostan ludności wiejskiej.

5. apeluje, by głównym priorytetem 
partnerstwa UE–Afryka w dziedzinie 
rolnictwa było zagwarantowanie prawa do 
suwerenności żywnościowej państw 
afrykańskich, aby umożliwić 
zamieszkującej je ludności godne życie, 
oraz promowanie rolnictwa 
agroekologicznego wspierającego 
produkcję zdrowej żywności oraz 
dobrostan ludności wiejskiej.

Or. fr

Poprawka 84
Elsi Katainen, Irène Tolleret

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje, by głównym priorytetem 
partnerstwa UE–Afryka w dziedzinie 
rolnictwa było zagwarantowanie prawa do 
suwerenności żywnościowej państw 
afrykańskich oraz promowanie rolnictwa 
agroekologicznego wspierającego 
produkcję zdrowej żywności oraz 
dobrostan ludności wiejskiej.

5. apeluje, by głównym priorytetem 
partnerstwa UE–Afryka w dziedzinie 
rolnictwa było zagwarantowanie prawa 
państw afrykańskich do suwerenności 
żywnościowej i odżywiania oraz 
promowanie rolnictwa agroekologicznego i 
innych innowacyjnych systemów 
rolniczych wspierających produkcję 
zrównoważonej i zdrowej żywności oraz 
dobrostan ludności wiejskiej.

Or. en

Poprawka 85
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. apeluje, by głównym priorytetem 
partnerstwa UE–Afryka w dziedzinie 
rolnictwa było zagwarantowanie prawa do 
suwerenności żywnościowej państw 
afrykańskich oraz promowanie rolnictwa 
agroekologicznego wspierającego 
produkcję zdrowej żywności oraz 
dobrostan ludności wiejskiej.

5. apeluje, by głównym priorytetem 
partnerstwa UE–Afryka w dziedzinie 
rolnictwa było zagwarantowanie prawa do 
suwerenności żywnościowej państw 
afrykańskich oraz promowanie rolnictwa 
agroekologicznego i rodzinnego 
wspierającego zwiększoną produkcję 
zdrowej i bezpiecznej żywności oraz 
dobrostan ludności wiejskiej.

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje, by głównym priorytetem 
partnerstwa UE–Afryka w dziedzinie 
rolnictwa było zagwarantowanie prawa do 
suwerenności żywnościowej państw 
afrykańskich oraz promowanie rolnictwa 
agroekologicznego wspierającego 
produkcję zdrowej żywności oraz 
dobrostan ludności wiejskiej.

5. domaga się, by priorytetowym 
celem partnerstwa UE–Afryka w sektorze 
rolnictwa było zagwarantowanie prawa do 
suwerenności żywnościowej państw 
afrykańskich oraz promowanie rolnictwa 
agroekologicznego, w którym ceni się 
zrównoważoną produkcję zdrowej 
żywności oraz społeczny i gospodarczy 
dobrostan ludności wiejskiej;

Or. en

Poprawka 87
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje, by głównym priorytetem 
partnerstwa UE–Afryka w dziedzinie 

5. apeluje, by głównym priorytetem 
partnerstwa UE–Afryka w dziedzinie 
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rolnictwa było zagwarantowanie prawa do 
suwerenności żywnościowej państw 
afrykańskich oraz promowanie rolnictwa 
agroekologicznego wspierającego 
produkcję zdrowej żywności oraz 
dobrostan ludności wiejskiej.

rolnictwa było zagwarantowanie prawa do 
suwerenności żywnościowej państw 
afrykańskich oraz promowanie 
zrównoważonego rolnictwa wspierającego 
produkcję zdrowej żywności, 
poszanowanie środowiska oraz 
opłacalność działalności rolników i 
hodowców.

Or. es

Poprawka 88
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje, by głównym priorytetem 
partnerstwa UE–Afryka w dziedzinie 
rolnictwa było zagwarantowanie prawa do 
suwerenności żywnościowej państw 
afrykańskich oraz promowanie rolnictwa 
agroekologicznego wspierającego 
produkcję zdrowej żywności oraz 
dobrostan ludności wiejskiej.

5. apeluje, by głównym priorytetem 
partnerstwa UE–Afryka w dziedzinie 
rolnictwa było zagwarantowanie prawa 
państw afrykańskich do pożywienia oraz 
promowanie rolnictwa agroekologicznego 
wspierającego produkcję zdrowej żywności 
oraz dobrostan ludności wiejskiej.

Or. de

Poprawka 89
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 5 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(1) przypomina, że wspólna unijno-
afrykańska grupa zadaniowa ds. obszarów 
wiejskich w Afryce sporządziła w 2018 r. 
wykaz środków mających na celu 
zwiększenie własnej produkcji żywności w 
Afryce oraz że wykaz ten nadal stanowi 
istotny element partnerstwa UE–Afryka;
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Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. apeluje do państw członkowskich, 
w kontekście partnerstw z sektorem 
prywatnym, o priorytetowe traktowanie 
prywatnego sektora lokalnego, 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, a wśród nich 
tych przedsiębiorstw społecznych i 
spółdzielczych, które wnoszą wkład w 
zrównoważony rozwój; takie partnerstwa z 
podmiotami prywatnymi muszą podlegać 
precyzyjnym kryteriom selekcji, 
monitorowaniu publicznemu i procesom 
oceny, a także wymagają niezależnego 
mechanizmu składania skarg; wsparcie 
na rzecz sektora prywatnego musi być 
uzależnione od poszanowania praw 
człowieka i uznania prawa do pożywienia; 
pomoc wiązaną promującą dostęp 
przedsiębiorstw europejskich do takiego 
finansowania należy wyłączyć;

Or. en

Poprawka 91
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju, a w 
szczególności osiągnięcie bezpieczeństwa 
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żywnościowego i celu „Zero głodu”, 
będzie wspólnym priorytetem; podkreśla, 
że stworzenie bezpiecznych i 
zrównoważonych systemów rolniczych i 
żywnościowych powinno być wspierane 
przez przyjazne środowisku praktyki 
rolnicze, lokalną produkcję, nienaruszone 
obszary wiejskie, ochronę różnorodności 
biologicznej i zasobów naturalnych, jak 
również wprowadzenie standardów 
sanitarnych i fitosanitarnych;

Or. de

Poprawka 92
Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. potępia podwójne standardy 
stosowane w odniesieniu do pestycydów 
przez UE, polegające na zezwalaniu na 
wywóz zakazanych w UE substancji 
niebezpiecznych do krajów Afryki i innych 
państw trzecich, oraz domaga się zmiany 
obecnych przepisów unijnych w sposób 
eliminujący taką niespójność prawa, w 
oparciu o konwencję rotterdamską, 
przyjętą 22 lata temu, gdyż postępowanie 
takie jest sprzeczne z duchem Zielonego 
Ładu.

Or. en

Poprawka 93
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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5a. podkreśla, że organizacje i 
spółdzielnie rolników w Afryce mogą 
odegrać ważną rolę pod względem 
zwiększania siły przetargowej rolników i 
ich dochodów, ułatwiania dostępu do 
sprzętu i usług oraz ograniczania ryzyka 
związanego z wprowadzaniem produktów 
do obrotu; uważa, że wymiana 
doświadczeń między organizacjami 
afrykańskimi i europejskimi przyniosłaby 
korzyści obu stronom.

Or. en

Poprawka 94
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję, by dokonała 
kompleksowej oceny skutków ex ante i ex 
post zewnętrznych efektów WPR i 
europejskiej polityki handlowej za pomocą 
wskaźników celów zrównoważonego 
rozwoju; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zadbania, by eksport 
rolny nie zwiększał jeszcze bardziej presji 
migracyjnej;

Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. apeluje do Komisji o zapewnienie, 
aby partnerstwo UE–Afryka było 
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wzajemnie korzystne dla obu kontynentów 
pod względem możliwości rynkowych, 
wymiany wiedzy, sprawiedliwych 
łańcuchów wartości oraz dostępności i 
wsparcia narzędzi oraz środków na rzecz 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowania się do niej;

Or. en

Poprawka 96
Annie Schreijer-Pierik

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. mając na uwadze, że dla młodych 
ludzi w Afryce rolnictwo pozostaje 
najważniejszym rodzajem działalności 
gospodarczej i musi być chronione w 
przyszłości przez zagwarantowanie prawa 
własności i prawa do samostanowienia; 

Or. nl

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

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla zasadność i istotność 
regionalnych strategii polityki rolnej w 
Afryce jako sposobu wsparcia 
kontynentalnego bezpieczeństwa 
żywnościowego, odporności gospodarstw 
rolnych, rozwoju obszarów wiejskich i 
zrównoważonej produkcji żywności.

Or. en
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Poprawka 98
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. przypomina, że niemal połowę1a 
prac rolnych w Afryce wykonują kobiety, 
podczas gdy rolniczki są na ogół drobnymi 
producentkami lub zajmują się produkcją 
rolną na własne potrzeby i nie posiadają 
niezbędnego dostępu do informacji, 
kredytów, ziemi czy sieci, aby móc z 
powodzeniem konkurować na światowym 
rynku; apeluje w związku z tym o 
zorientowaną na rozwój i uwzględniającą 
problematykę płci politykę handlową, 
która zagwarantuje oparte na zasadzie 
równości negocjacje między partnerami 
handlowymi; podkreśla, że przywóz 
produktów rolnych do UE zaniża dochody 
tradycyjnych małych gospodarstw rolnych 
i może przez to zagrozić podstawie 
egzystencji zwłaszcza kobiet;
_________________
1a 
http://www.fao.org/gender/resources/info
graphics/the-female-face-of-farming/en/

Or. de

Poprawka 99
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. popiera propozycję grupy 
zadaniowej ds. obszarów wiejskich w 
Afryce dotyczącą ustanowienia programu 
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współpracy partnerskiej Europa–Afryka, 
rozszerzonego w taki sposób, aby łączył ze 
sobą podmioty sektora rolnego w 
państwach członkowskich UE i krajach 
partnerskich w Afryce, takie jak m.in. 
organizacje i spółdzielnie rolnicze, 
organizacje kobiet i młodzieży wiejskiej, 
mającego na celu wymianę dobrych 
praktyk i wspieranie nawiązywania 
stosunków między mocno 
zaangażowanymi i podobnymi do siebie 
partnerami.

Or. en

Poprawka 100
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. uważa, że produkcja, 
przetwarzanie i dystrybucja rolnych 
produktów spożywczych należą do 
najważniejszych źródeł tworzenia miejsc 
pracy dla ludzi z obszarów wiejskich, 
edukacji i regionalnej integracji 
gospodarczej, przy czym młode osoby i 
kobiety muszą być mocniej wspierane jako 
ważni uczestnicy przemian;

Or. de

Poprawka 101
Irène Tolleret

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. zwraca uwagę na ryzyko, że 
nadwyżki pewnych produktów rolnych, 
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takich jak mleko w proszku, powstałe 
podczas kryzysu związanego z COVID-19, 
zostaną wywiezione do krajów mniej 
rozwiniętych, gdzie będą konkurować z 
produktami lokalnymi i przynosić przy 
tym straty producentom, i w związku z tym 
zwraca się do Komisji o przemyślenie 
strategii pozbycia się zapasów w celu 
uniknięcia negatywnego wpływu na 
lokalne małe gospodarstwa rolne w 
ubogich krajach.

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że w nowym 
partnerstwie UE–Afryka należy 
uwzględnić wielorakość ról i wkładu 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
i wynikającą z tego potrzebę angażowania 
ich w dialog polityczny i strategiczny na 
wszystkich szczeblach oraz w 
przygotowywanie, monitorowanie i ocenę 
planów wdrażania;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. apeluje, aby w partnerstwie UE–
Afryka położono silny nacisk na rozwój 
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rolnictwa i obszarów wiejskich w celu 
promowania stabilności gospodarczej i 
jakości życia na obszarach wiejskich.

Or. en

Poprawka 104
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. podkreśla, że kobiety, które 
zajmują się produkcją rolną na własne 
potrzeby, napotykają dodatkowe 
przeszkody przy obronie suwerenności 
żywnościowej z powodu znacznej ochrony 
nowych odmian roślin w umowach 
handlowych za sprawą Międzynarodowej 
konwencji o ochronie nowych odmian 
roślin (konwencja UPOV);

Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. zachęca afrykańskie i europejskie 
organizacje pracowników sektora rolnego 
do współpracy w celu promowania ich roli 
w reagowaniu na wspólne wyzwania 
zrównoważonego rozwoju w rolnictwie 
oraz w celu szerszej wymiany praktyk 
odnoszących się do organizacji łańcuchów 
wartości i produkcji.

Or. en
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Poprawka 106
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. zauważa, że przemiany w Afryce 
udają się najlepiej wtedy, gdy dobre rządy 
i przejrzysty rozdział pieniędzy 
pomocowych są nagradzane, a nadużycia 
karane;

Or. de


