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Amendamentul 1
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Referirea 1 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

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

Or. en

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

Proiect de aviz
Referirea 2 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 3
Michal Wiezik

Proiect de aviz
Referirea 2 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Strategia UE în 
domeniul biodiversității pentru 20301a,
_________________
1a Strategia UE în domeniul biodiversității 
pentru 2030. Readucerea naturii în viețile 
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noastre (COM(2020)380 final).

Or. en

Amendamentul 4
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. regretă că Comisia continuă să 
promoveze liberul schimb și vizează 
crearea unei zone de liber schimb 
cuprinzătoare care să includă ambele 
continente; reamintește că acordurile de 
liber schimb destabilizează agricultura 
locală, afectează micii producători 
agricoli și măresc dependența alimentară 
a continentului african;

1. regretă că Comisia continuă să 
promoveze liberul schimb fără a evalua 
impactul social, economic și de mediu în 
sectorul agroalimentar și emite un 
avertisment cu privire la crearea unei zone 
de liber schimb cuprinzătoare care să 
includă ambele continente; reamintește că 
acordurile de liber schimb pot destabiliza 
agricultura locală și pot afecta zonele 
interioare mai sărace și cu o agricultură 
mai puțin productivă; Comisia trebuie să 
se asigure că relațiile comerciale dintre 
UE și Africa nu încurajează o 
concentrare a producției alimentare 
africane asupra unui grup restrâns de 
produse destinate exporturilor 
agroalimentare;

Or. es

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. regretă că Comisia continuă să 
promoveze liberul schimb și vizează 
crearea unei zone de liber schimb 
cuprinzătoare care să includă ambele 

1. salută faptul că noul parteneriat 
Africa-UE promovează dezvoltarea unor 
practici agricole ecologice și integrarea 
preocupărilor legate de biodiversitate, dar 
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continente; reamintește că acordurile de 
liber schimb destabilizează agricultura 
locală, afectează micii producători 
agricoli și măresc dependența alimentară 
a continentului african;

regretă că acesta continuă să promoveze în 
același timp relațiile comerciale care aduc 
beneficii în primul rând marilor companii 
occidentale; reamintește, în acest sens, 
necesitatea de a garanta că politicile 
agricole și comerciale europene vizează 
împreună dezvoltarea durabilă, garantând 
punerea în aplicare a analizei impactului 
acestora asupra obiectivelor de dezvoltare 
durabilă, a drepturilor omului și a 
drepturilor micilor agricultori și ale altor 
populații care trăiesc în zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 6
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. regretă că Comisia continuă să 
promoveze liberul schimb și vizează 
crearea unei zone de liber schimb 
cuprinzătoare care să includă ambele 
continente; reamintește că acordurile de 
liber schimb destabilizează agricultura 
locală, afectează micii producători agricoli 
și măresc dependența alimentară a 
continentului african;

1. regretă că Comisia continuă să 
promoveze liberul schimb și vizează 
crearea unei zone de liber schimb 
cuprinzătoare care să includă ambele 
continente; reamintește că acordurile de 
liber schimb destabilizează agricultura 
locală, afectează micii producători agricoli 
și măresc dependența alimentară a 
continentului african și denaturează în 
totalitate condițiile comerciale, având în 
vedere diferențele uriașe de productivitate 
între țările bogate din Uniune și Africa;

Or. fr

Amendamentul 7
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. regretă că Comisia continuă să 
promoveze liberul schimb și vizează 
crearea unei zone de liber schimb 
cuprinzătoare care să includă ambele 
continente; reamintește că acordurile de 
liber schimb destabilizează agricultura 
locală, afectează micii producători agricoli 
și măresc dependența alimentară a 
continentului african;

1. invită Comisia să se asigure că 
acordurile de liber schimb nu 
destabilizează agricultura locală, nu 
afectează micii producători agricoli și nu 
măresc dependența alimentară a 
continentului african;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. regretă că Comisia continuă să 
promoveze liberul schimb și vizează 
crearea unei zone de liber schimb 
cuprinzătoare care să includă ambele 
continente; reamintește că acordurile de 
liber schimb destabilizează agricultura 
locală, afectează micii producători 
agricoli și măresc dependența alimentară 
a continentului african;

1. încurajează Comisia să 
investigheze în continuare modalitățile 
prin care comerțul liber sau crearea unei 
zone de liber schimb cuprinzătoare care să 
includă ambele continente ar putea aduce 
beneficii tuturor;

Or. en

Amendamentul 9
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. regretă că Comisia continuă să 
promoveze liberul schimb și vizează 

1. salută comunicarea intitulată 
„Către o strategie cuprinzătoare cu 
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crearea unei zone de liber schimb 
cuprinzătoare care să includă ambele 
continente; reamintește că acordurile de 
liber schimb destabilizează agricultura 
locală, afectează micii producători 
agricoli și măresc dependența alimentară 
a continentului african;

Africa” și faptul că Comisia continuă să 
promoveze integrarea economică 
continentală a regiunilor prin liberul 
schimb și vizează crearea unei zone de 
liber schimb cuprinzătoare care să includă 
ambele continente; reamintește că 
acordurile de liber schimb trebuie să 
protejeze în special agricultura locală și 
sectoarele sensibile;

Or. en

Amendamentul 10
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. regretă că Comisia continuă să 
promoveze liberul schimb și vizează 
crearea unei zone de liber schimb 
cuprinzătoare care să includă ambele 
continente; reamintește că acordurile de 
liber schimb destabilizează agricultura 
locală, afectează micii producători 
agricoli și măresc dependența alimentară 
a continentului african;

1. Subliniază că Comisia continuă să 
promoveze liberul schimb, cu avantaje 
economice, respectând standardele înalte 
ale UE privind calitatea și mediul și 
vizează crearea unei zone de liber schimb 
cuprinzătoare care să includă ambele 
continente;

Or. ro

Amendamentul 11
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește importanța 
suveranității alimentare, principiu bazat 
pe capacitatea fiecărei țări sau regiuni de 
a-și hrăni populația și de a face acest 
lucru într-o măsură cât mai mare cu 
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putință prin resurse proprii; subliniază că 
acest principiu este deosebit de important 
pentru continentul african, care rămâne 
regiunea cea mai afectată de malnutriție 
din lume și care ar trebui să treacă în 
următorii ani - mai ales în zona 
subsahariană - printr-o creștere 
demografică foarte accentuată;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. sprijină dezvoltarea oportunităților 
comerciale între continente, incluzând în 
același timp protecția și garanțiile pentru 
produsele agricole sensibile, pentru a le 
permite regiunilor să își consolideze și să-
și extindă potențialul de producție; 
subliniază că acordurile comerciale au 
potențialul de a stimula agricultura 
locală, dar trebuie să respecte principiul 
comerțului echitabil, evitând 
destabilizarea agriculturii locale și, în 
același timp, să garanteze disponibilitatea 
alimentelor produse în mod sustenabil;

Or. en

Amendamentul 13
Maria Noichl

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește noul Consens 
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european privind dezvoltarea, în cadrul 
căruia UE și statele sale membre își 
întăresc angajamentul față de coerența 
politicilor în favoarea dezvoltării, ceea ce 
presupune să se țină seama de toate 
obiectivele cooperării pentru dezvoltare în 
domenii de politică ce ar putea avea un 
impact asupra țărilor în curs de 
dezvoltare;

Or. de

Amendamentul 14
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanța centrală a 
sectorului agricol și alimentar în 
economia și societatea din Africa, dar și 
din UE, și consideră că dezvoltarea unui 
sector agricol durabil și a zonelor 
rurale este esențială pentru a putea crea 
de locuri de muncă și pentru dezvoltarea 
durabilă în Africa și, prin urmare, ar 
trebui să se afle în centrul cooperării UE-
Africa;

Or. en

Amendamentul 15
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că se preconizează o 
creștere a populației africane până la 2,5 
miliarde în 2050 și subliniază rolul 
important al agriculturii și al dezvoltării 
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rurale în ceea ce privește aprovizionarea 
cu alimente și generarea de venituri; 
solicită Comisiei să actualizeze titlul 
primului parteneriat propus pentru a 
reflecta în mod corespunzător importanța 
accesului la alimente;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită ca parteneriatul UE-Africa 
în domeniul agriculturii să promoveze 
tranziția către sisteme agricole și 
alimentare durabile, care să se 
concentreze asupra dezvoltării lanțurilor 
scurte de aprovizionare, producției și 
distribuției locale, pentru consumul local;

Or. en

Amendamentul 17
Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită UE să intensifice 
cooperarea dintre cele două continente în 
mod susținut și să ilustreze avantajele 
ciclurilor economice regionale, precum și 
să promoveze investițiile sustenabile și 
favorabile climei;

Or. de
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Amendamentul 18
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că suveranitatea 
alimentară încurajează dezvoltarea în 
funcție de propriile nevoi, fără a dăuna 
stilurilor de viață și mijloacelor de trai ale 
bărbaților și femeilor din Africa, și 
permite, de asemenea, să se evite practica 
„dumpingului”, dată fiind poziția 
avantajoasă pe care o au producătorii 
europeni mulțumită subvențiilor din 
cadrul PAC, științei, cunoștințelor și 
mijloacelor tehnologice; reamintește, în 
acest context, că rolul Europei nu este de 
a „hrăni întreaga lume”, ci de a lăsa 
regiunile și țările să se hrănească 
singure; reamintește deci că este 
important să se creeze piețe regionale și 
locale în Africa, pentru a face mai 
reziliente rețelele de distribuție locale și 
securitatea alimentară;

Or. fr

Amendamentul 19
Maria Noichl

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că modelul de 
agricultură intensivă, orientată spre 
export al UE depinde, la rândul său, de 
importurile de cantități mari de furaje 
proteice; subliniază că tiparele noastre de 
consum antrenează resurse semnificative 
din țări terțe; subliniază că consumul 
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european de resurse mondiale poate avea 
un impact negativ asupra oamenilor din 
țări terțe și subliniază responsabilitatea 
care decurge de aici;

Or. de

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

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită Comisiei Europene ca, în 
conformitate cu obiectivele de dezvoltare 
durabilă și angajamentele asumate în 
cadrul strategiei „de la fermă la 
consumator” și prin intermediul 
politicilor sale externe și comerciale, să 
colaboreze în mod activ cu partenerii 
africani în tranziția către sisteme 
agroalimentare durabile, care să aducă 
beneficii oamenilor, naturii și creșterii 
economice;

Or. en

Amendamentul 21
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. salută înființarea, în urma 
recomandărilor Grupului operativ pentru 
Africa rurală, a platformei 
agroalimentare Uniunea Africană-
Uniunea Europeană, care creează o 
legătură între sectorul agroalimentar din 
Africa și cel european pentru a stimula 
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înfrățirea, schimbul de bune practici și 
investițiile durabile și favorabile 
incluziunii în agricultura africană;

Or. en

Amendamentul 22
Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că este important să se 
clădească un viitor neutru din punct de 
vedere climatic, în timp ce cheia unui 
model economic viabil trebuie să constea 
într-o economie circulară, cu lanțuri 
valorice sustenabile, astfel încât condițiile 
unui comerț reciproc să aibă la temelie un 
mediu fertil;

Or. de

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

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită Uniunii Europene și 
statelor sale membre să creeze sinergii 
între strategia UE-Africa și Pactul verde 
(în special dimensiunea externă a 
strategiei „de la fermă la consumator”), 
care să fie însoțite de acțiuni concrete, 
prin care să se garanteze dreptul la o 
alimentație sănătoasă, rezilientă și 
durabilă pentru toți;

Or. en
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Amendamentul 24
Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. solicită UE să elaboreze o poziție 
strategică concretă, pentru a promova mai 
intens gestionarea sustenabilă a 
resurselor naturale și a îmbunătăți în 
continuare cooperarea dintre UE și 
Africa, astfel încât sectorul materiilor 
prime să fie eficient și sigur și să se 
asigure accesul la energii regenerabile și 
la lanțuri valorile sustenabile;

Or. de

Amendamentul 25
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. salută faptul că, în cadrul 
strategiei, se pune accentul pe rolul 
digitalizării în agricultură și pe 
gestionarea resurselor naturale; solicită 
mai multe oportunități prin care tinerii 
fermieri, în special, să poată profita de 
oportunitățile oferite de digitalizare 
pentru a utiliza resursele limitate în cel 
mai eficient mod, asigurând, în același 
timp, creșterea producției de alimente;

Or. en

Amendamentul 26
Marc Tarabella, Eric Andrieu, Maria Noichl, Isabel Carvalhais
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Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. este profund îngrijorat de 
dependența ridicată a statelor africane de 
importurile de alimente, în special din 
Uniunea Europeană, în special atunci 
când aceste importuri sunt reprezentate de 
produse subvenționate, ale căror preț 
scăzut implică o concurență dăunătoare 
pentru agricultura la scară mică din 
Africa;

Or. en

Amendamentul 27
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază importanța și 
potențialul sectorului agricol și alimentar 
în promovarea ocupării forței de muncă 
în rândul tinerilor și al femeilor și în 
asigurarea unor oportunități de locuri de 
muncă decente și sustenabile pentru tineri 
și femei în zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 28
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. deplânge supraproducția de carne 
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și de lapte a Uniunii Europene și modelul 
său agresiv de export, care aduce 
prejudicii pieței africane și producătorilor 
locali;

Or. fr

Amendamentul 29
Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. este de opinie că semnarea 
Acordului de instituire a zonei 
continentale africane de liber schimb 
(AfCFTA) deschide noi oportunități 
pentru integrarea economică regională și 
comerțul intra-african; subliniază că 
acest acord creează un mediu sigur 
pentru investiții, crearea de valoare pe 
plan local și ocuparea forței de muncă;

Or. de

Amendamentul 30
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. invită Uniunea Europeană să 
adopte o viziune geostrategică a 
agriculturii, care să ofere posibilitatea de 
a susține o politică agricolă comună 
profund reînnoită, care să fi pornit pe 
calea sustenabilității și să nu afecteze 
dezvoltarea la fel de sustenabilă a 
agricultorilor și a agricultoarelor din 
Africa, în căutarea lor de autonomie;
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Or. fr

Amendamentul 31
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 1 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. sprijină practicile agroecologice, 
ca baze ale sustenabilității ecologice, 
sociale și economice atât în Africa, cât și 
în Europa, precum și soluțiile 
multifuncționale oferite de această 
abordare promovată deja de UNEP și 
FAO, pentru a face agricultura africană 
mai rezistentă la șocurile climatice, mai în 
măsură să își protejeze solurile prin 
combaterea eroziunii și a deșertificării, 
mai biodiversificată și, prin urmare, a 
crea mai puține riscuri pentru 
producători, făcându-i mai autonomi și 
adaptabili la schimbările climatice; 
consideră că Uniunea Europeană trebuie 
să își dezvolte considerabil cooperarea cu 
Africa în domeniul acestor practici 
agroecologice;

Or. fr

Amendamentul 32
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 1 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1f. subliniază că semințele au un rol 
important în ceea ce privește producția 
agricolă și alimentară sustenabilă și 
controlul biosferei de către agricultori și 
agricultoare; reamintește că schimbul de 
soiuri locale de semințe reprezintă, într-
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adevăr, pentru agricultori o modalitate de 
a nu depinde de sectorul agroindustrial, 
un mijloc adecvat de adoptare a unei 
politici în domeniul securității alimentare 
și, în fine, de a adapta producția la 
condițiile pedoclimatice și la schimbările 
rapide ale climei;

Or. fr

Amendamentul 33
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 1 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1g. subliniază potențialul pe care îl au 
abordările agroecologice, printre altele, 
permacultura și agrosilvicultura, 
conservarea semințelor și schimbul de 
semințe și agricultura ecologică de a 
îmbunătăți diversitatea alimentației 
comunităților rurale, îndepărtându-se de 
practica monoculturii și încurajând 
autonomia alimentară;

Or. fr

Amendamentul 34
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 1 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1h. reamintește rezoluția (2015/2277 
(INI)) adoptată la 16 aprilie 2016 de 
Comisia DEVE a Parlamentului 
European și Rezoluția din 7 iunie 2016 
referitoare la Noua alianță pentru 
securitatea alimentară și nutriție și se 
opune susținerii OMG-urilor de către UE 



AM\1208719RO.docx 19/55 PE653.993v01-00

RO

și, în general, G8 în Africa;

Or. fr

Amendamentul 35
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 1 i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1i. reamintește importanța 
agrosilviculturii și a abordărilor de 
permacultură în grădinile mixte, care 
sunt excelente pentru a asigura 
securitatea alimentară a micilor 
agricultori și a comunităților; subliniază 
că anumiți arbori sunt și plante 
leguminoase, care fixează în sol azotul 
din atmosferă, eliminând astfel nevoia de 
îngrășăminte chimice care distrug viața 
din soluri și măresc costurile de producție 
ale agricultorilor, mărind dependența de 
factorii de producție agricolă; subliniază 
că lipsa copacilor din mediul rural duce la 
deșertificare și la eroziunea foarte 
accentuată a solurilor; subliniază că acest 
lucru este provocat parțial de nevoia 
populațiilor locale de lemne de foc și, de 
asemenea, de presiunea generată de 
pășunatul excesiv; remarcă, așadar, că 
este nevoie de soluții de dezvoltare la fața 
locului simple, juste, eficace și integrate;

Or. fr

Amendamentul 36
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 1 j (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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1j. avertizează împotriva unei 
abordări neocolonialiste și împotriva 
noilor forme de dependență de factorii de 
producție agricolă (semințe, îngrășăminte, 
pesticide), dar și cu privire la finanțarea și 
îndatorarea agricultorilor în promovarea 
tehnologiilor digitale; subliniază că 
acestea nu ar trebui să încerce să 
promoveze sau să stabilească ferm 
dependențe existente sau noi, ci să 
permită agricultorilor și comunităților lor 
să fie autonomi;

Or. fr

Amendamentul 37
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este deosebit de îngrijorat de faptul 
că în Africa defrișările continuă și se 
înrăutățesc; reamintește că distrugerea 
pădurilor tropicale africane este o pierdere 
ireversibilă din punctul de vedere al 
biodiversității și al capacității de 
sechestrare a carbonului; invită Comisia să 
prezinte fără întârziere o propunere de 
cadru juridic european privind obligația de 
diligență, în scopul de a garanta lanțuri de 
aprovizionare sustenabile, care nu implică 
defrișări, pentru toate produsele introduse 
pe piața Uniunii;

2. este deosebit de îngrijorat de faptul 
că în Africa și în Europa defrișările 
continuă și se înrăutățesc; este, de 
asemenea, îngrijorat de rolul politicilor 
europene, în special al politicii privind 
biocombustibilii [Directiva privind 
promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile și schimbarea indirectă a 
utilizării terenului (ILUC)] și subliniază 
mai ales efectele producției de combustibil 
asupra despăduririi la nivel mondial și a 
culturilor alimentare; reamintește că 
distrugerea pădurilor tropicale africane este 
o pierdere ireversibilă din punctul de 
vedere al biodiversității și al capacității de 
sechestrare a carbonului, precum și din cel 
al habitatului și al modurilor de viață ale 
comunităților indigene care trăiesc în 
păduri; invită Comisia să prezinte fără 
întârziere o propunere de cadru juridic 
european privind obligația de diligență, în 
scopul de a garanta lanțuri de 
aprovizionare sustenabile, care nu implică 
defrișări, pentru toate produsele introduse 
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pe piața Uniunii;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este deosebit de îngrijorat de faptul 
că în Africa defrișările continuă și se 
înrăutățesc; reamintește că distrugerea 
pădurilor tropicale africane este o pierdere 
ireversibilă din punctul de vedere al 
biodiversității și al capacității de 
sechestrare a carbonului; invită Comisia să 
prezinte fără întârziere o propunere de 
cadru juridic european privind obligația de 
diligență, în scopul de a garanta lanțuri de 
aprovizionare sustenabile, care nu implică 
defrișări, pentru toate produsele introduse 
pe piața Uniunii;

2. este deosebit de îngrijorat de faptul 
că în Africa defrișările continuă și se 
înrăutățesc; reamintește că distrugerea 
pădurilor tropicale africane este o pierdere 
ireversibilă din punctul de vedere al 
biodiversității și al capacității de 
sechestrare a carbonului; invită Comisia să 
prezinte fără întârziere o propunere de 
cadru european obligatoriu privind 
obligația de diligență, având la bază 
orientările OCDE și un comportament 
responsabil în afaceri, pentru ca 
întreprinderile europene să identifice, să 
prevină și să denunțe încălcările 
drepturilor omului și ale drepturilor de 
mediu în lanțurile de aprovizionare 
globale, inclusiv în lanțurile de 
subcontractare, aplicat tuturor agenților 
economici din toate sectoarele, în special 
cele considerate ca prezentând un risc 
ridicat în țările în curs de dezvoltare, cum 
ar fi materiile prime, cacaua, cafeaua și 
silvicultura;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. este deosebit de îngrijorat de faptul 
că în Africa defrișările continuă și se 
înrăutățesc; reamintește că distrugerea 
pădurilor tropicale africane este o pierdere 
ireversibilă din punctul de vedere al 
biodiversității și al capacității de 
sechestrare a carbonului; invită Comisia să 
prezinte fără întârziere o propunere de 
cadru juridic european privind obligația de 
diligență, în scopul de a garanta lanțuri de 
aprovizionare sustenabile, care nu implică 
defrișări, pentru toate produsele introduse 
pe piața Uniunii;

2. este deosebit de îngrijorat de faptul 
că în Africa defrișările continuă și se 
înrăutățesc; reamintește că distrugerea 
pădurilor tropicale africane este o pierdere 
ireversibilă din punctul de vedere al 
biodiversității și al capacității de 
sechestrare a carbonului; invită Comisia să 
prezinte fără întârziere o propunere de 
cadru juridic european privind obligația de 
diligență, în scopul de a garanta lanțuri de 
aprovizionare sustenabile, care nu implică 
defrișări, pentru toate produsele introduse 
pe piața Uniunii; reamintește importanța 
de a garanta complementaritatea 
dezbaterilor despre agricultură, faună 
sălbatică și biodiversitate și insistă asupra 
necesității de a promova practici agricole 
durabile precum agrosilvicultura în 
Africa;

Or. en

Amendamentul 40
Michal Wiezik

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este deosebit de îngrijorat de faptul 
că în Africa defrișările continuă și se 
înrăutățesc; reamintește că distrugerea 
pădurilor tropicale africane este o pierdere 
ireversibilă din punctul de vedere al 
biodiversității și al capacității de 
sechestrare a carbonului; invită Comisia să 
prezinte fără întârziere o propunere de 
cadru juridic european privind obligația de 
diligență, în scopul de a garanta lanțuri de 
aprovizionare sustenabile, care nu implică 
defrișări, pentru toate produsele introduse 
pe piața Uniunii;

2. este deosebit de îngrijorat de faptul 
că în Africa defrișările continuă și se 
înrăutățesc și subliniază că, în timpul 
crizei provocate de COVID-19, în martie 
2020, bazinul fluviului Congo a ocupat 
locul doi în lume printre regiunile cele 
mai afectate de defrișări, cu o suprafață 
defrișată de două ori mai mare decât în 
anii anteriori1a; reamintește că distrugerea 
pădurilor tropicale africane este o pierdere 
ireversibilă din punctul de vedere al 
biodiversității și al capacității de 
sechestrare a carbonului; invită Comisia să 
prezinte fără întârziere o propunere de 
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cadru juridic european privind obligația de 
diligență, în scopul de a garanta lanțuri de 
aprovizionare sustenabile, care nu implică 
defrișări, pentru toate produsele introduse 
pe piața Uniunii;

_________________
1a conform informațiilor raportate de 
WWF, disponibile la adresa: 
https://www.wwf.de/fileadmin/fm-
wwf/Publikationen-PDF/WWF-Analyse-
Waldverlust-in-Zeiten-der-Corona-
Pandemie.pdf

Or. en

Amendamentul 41
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este deosebit de îngrijorat de faptul 
că în Africa defrișările continuă și se 
înrăutățesc; reamintește că distrugerea 
pădurilor tropicale africane este o pierdere 
ireversibilă din punctul de vedere al 
biodiversității și al capacității de 
sechestrare a carbonului; invită Comisia să 
prezinte fără întârziere o propunere de 
cadru juridic european privind obligația de 
diligență, în scopul de a garanta lanțuri de 
aprovizionare sustenabile, care nu implică 
defrișări, pentru toate produsele introduse 
pe piața Uniunii;

2. este deosebit de îngrijorat de faptul 
că în Africa defrișările continuă și se 
înrăutățesc; reamintește că distrugerea 
pădurilor tropicale africane este o pierdere 
ireversibilă din punctul de vedere al 
biodiversității și al capacității de 
sechestrare a carbonului; invită Comisia să 
prezinte fără întârziere o propunere de 
cadru juridic european privind obligația de 
diligență, în scopul de a garanta lanțuri de 
aprovizionare sustenabile, care nu implică 
defrișări, pentru toate produsele introduse 
pe piața Uniunii; îndeamnă UE să 
colaboreze cu guvernele și cu actorii 
globali prin intermediul unor acorduri de 
parteneriat pentru a promova o abordare 
coerentă la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 42
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Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este deosebit de îngrijorat de faptul 
că în Africa defrișările continuă și se 
înrăutățesc; reamintește că distrugerea 
pădurilor tropicale africane este o pierdere 
ireversibilă din punctul de vedere al 
biodiversității și al capacității de 
sechestrare a carbonului; invită Comisia să 
prezinte fără întârziere o propunere de 
cadru juridic european privind obligația de 
diligență, în scopul de a garanta lanțuri de 
aprovizionare sustenabile, care nu implică 
defrișări, pentru toate produsele introduse 
pe piața Uniunii;

2. este deosebit de îngrijorat de faptul 
că în Africa defrișările continuă și se 
înrăutățesc, mai mult decât pe orice alt 
continent; reamintește că distrugerea 
pădurilor tropicale africane este o pierdere 
ireversibilă din punctul de vedere al 
biodiversității și al capacității de 
sechestrare a carbonului; invită Comisia să 
prezinte fără întârziere o propunere de 
cadru juridic european privind obligația de 
diligență, în scopul de a garanta lanțuri de 
aprovizionare sustenabile, care nu implică 
defrișări, pentru toate produsele introduse 
pe piața Uniunii și solicită să se introducă 
dispoziții cu caracter obligatoriu în 
acordurile comerciale încheiate cu țări 
africane;

Or. es

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

Proiect de aviz
Punctul 2 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1) Pe lângă prevenirea 
despăduririlor, există un interes 
comun pentru promovarea reîmpăduririi, 
împăduririi și gestionării durabile a 
pădurilor, precum și a întregului lanț 
valoric care are la bază lemnul cu scopul 
de a impulsiona creșterea economică, 
crearea de locuri de muncă și sporirea 
securității alimentare; observă că, 
întrucât pădurile contribuie, de asemenea, 
în mod semnificativ la atingerea 
obiectivelor privind clima și la protejarea 
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biodiversității, eforturile comune ale UE 
și Africii ar trebui să sprijine dezvoltarea 
unei agriculturi și a unei silviculturi 
rezistente la schimbările 
climatice, dezvoltarea rurală durabilă și 
sisteme alimentare sigure, care sunt 
esențiale pentru eradicarea sărăciei, a 
foametei și a malnutriției;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să garanteze că se aplică aceleași 
standarde ridicate de siguranță și 
durabilitate în producția de alimente, atât 
pentru produs, cât și pentru metoda de 
producție, în special având în vedere 
marea ambiție a strategiei „de la fermă la 
consumator” și a Strategiei în domeniul 
biodiversității pentru 2030;

Or. en

Amendamentul 45
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază contribuția pozitivă a 
expertizei sectorului agricol european și 
subliniază necesitatea de a acorda 
prioritate parteneriatelor în domeniul 
cercetării și inovării în agricultură, 
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inclusiv prin intermediul programului 
Orizont Europa, pentru a evita pierderile 
de alimente înainte și după recoltare și 
pentru a crește producția agricolă;

Or. en

Amendamentul 46
Maria Noichl

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită UE să investească mai mult 
în programe pentru o agricultură mai 
rezilientă la schimbările climatice, mai 
sustenabilă și mai extensivă, pentru o 
diversificare sustenabilă, agroecologie și 
agrosilvicultură, pentru a pune astfel 
capăt exploatării tot mai intense a 
terenurilor în detrimentul pădurilor;

Or. de

Amendamentul 47
Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia să elaboreze 
planuri de acțiune comune pentru a 
proteja și gospodări mai bine pădurile, 
apele și ecosistemele marine în temeiul 
Acordului de la Paris și al obiectivelor de 
dezvoltare durabilă;

Or. de
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Amendamentul 48
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Eric Andrieu, Maria 
Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că utilizarea 
pesticidelor și a îngrășămintelor chimice 
în agricultura intensivă din Africa 
provoacă o deteriorare a sănătății unor 
lucrători care au un acces foarte redus la 
asistență medicală, pe lângă daunele 
aduse mediului;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. regretă că nu este recunoscută 
importanța strategică a pășunilor, care 
acoperă aproximativ 43 % din suprafața 
terenurilor africane și, prin urmare, 
reprezintă absorbanți importanți de 
carbon; invită Comisia să dezvolte, 
împreună cu comunitățile locale și părțile 
interesate de la nivel local, o strategie de 
optimizare a acestui potențial prin 
gestionarea durabilă a pășunatului, de 
exemplu, de către păstori;

Or. en

Amendamentul 50
Claude Gruffat
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. denunță amploarea fenomenului de 
acaparare a terenurilor în Africa; 
reamintește că acapararea terenurilor este o 
practică brutală, incompatibilă cu orice 
obiectiv privind suveranitatea alimentară, 
și că aceasta pune în pericol supraviețuirea 
comunităților rurale africane;

3. denunță amploarea fenomenului de 
acaparare a terenurilor în Africa; 
reamintește că acapararea terenurilor este o 
practică brutală, incompatibilă cu orice 
obiectiv privind suveranitatea alimentară, 
și că aceasta pune în pericol supraviețuirea 
comunităților rurale africane; invită 
Comisia să înființeze un observator al 
despăduririi, al incendiilor și al 
acaparării de terenuri care să se bazeze pe 
sateliți (detectare la distanță) și un sistem 
de avertizare timpurie, cu sprijinul 
populațiilor locale, respectând totodată 
coerența politicilor în favoarea 
dezvoltării, în special prin utilizarea 
dispozițiilor Regulamentului privind 
finanțarea, gestionarea și monitorizarea 
politicii agricole comune (PAC);

Or. fr

Amendamentul 51
Maria Noichl

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. denunță amploarea fenomenului de 
acaparare a terenurilor în Africa; 
reamintește că acapararea terenurilor este o 
practică brutală, incompatibilă cu orice 
obiectiv privind suveranitatea alimentară, 
și că aceasta pune în pericol supraviețuirea 
comunităților rurale africane;

3. denunță amploarea fenomenului de 
acaparare a terenurilor în Africa; 
reamintește că acapararea terenurilor este o 
practică brutală, incompatibilă cu orice 
obiectiv privind suveranitatea alimentară, 
și că aceasta pune în pericol supraviețuirea 
comunităților rurale africane; subliniază, 
în acest context, că o mai mare 
concentrare a terenurilor duce deseori și 
la o înmulțire a încălcărilor drepturilor 
omului, printre altele prin strămutarea 
forțată a populației; subliniază că 
acapararea terenurilor duce la o 
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acaparare a resurselor, cum ar fi 
drepturile de utilizare a apei;

Or. de

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. denunță amploarea fenomenului de 
acaparare a terenurilor în Africa; 
reamintește că acapararea terenurilor este o 
practică brutală, incompatibilă cu orice 
obiectiv privind suveranitatea alimentară, 
și că aceasta pune în pericol supraviețuirea 
comunităților rurale africane;

3. denunță amploarea fenomenului de 
acaparare a terenurilor în Africa; 
reamintește că acapararea terenurilor este o 
practică brutală, incompatibilă cu orice 
obiectiv privind suveranitatea alimentară, 
și că aceasta pune în pericol supraviețuirea 
comunităților rurale africane; subliniază 
importanța lansării unui proces incluziv 
cu scopul de a crea un mecanism care să 
garanteze participarea efectivă a 
organizațiilor societății civile la 
dezvoltarea, punerea în aplicare și 
monitorizarea politicilor și acțiunilor 
legate de acapararea terenurilor;

Or. en

Amendamentul 53
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. denunță amploarea fenomenului de 
acaparare a terenurilor în Africa; 
reamintește că acapararea terenurilor este o 
practică brutală, incompatibilă cu orice 
obiectiv privind suveranitatea alimentară, 
și că aceasta pune în pericol supraviețuirea 

3. denunță amploarea fenomenului de 
acaparare a terenurilor în Africa; 
reamintește că acapararea terenurilor este o 
practică brutală, incompatibilă cu orice 
obiectiv privind suveranitatea alimentară, 
și că aceasta pune în pericol supraviețuirea 
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comunităților rurale africane; comunităților rurale africane; solicită 
impunerea restricțiilor în materie de 
schimburi comerciale când se constată că 
sunt rezultatul acaparării terenurilor;

Or. ro

Amendamentul 54
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. denunță amploarea fenomenului de 
acaparare a terenurilor în Africa; 
reamintește că acapararea terenurilor este o 
practică brutală, incompatibilă cu orice 
obiectiv privind suveranitatea alimentară, 
și că aceasta pune în pericol supraviețuirea 
comunităților rurale africane;

3. denunță amploarea fenomenului de 
acaparare a terenurilor în Africa; 
reamintește că acapararea terenurilor este o 
practică brutală, incompatibilă cu orice 
obiectiv privind suveranitatea alimentară, 
și că aceasta pune în pericol supraviețuirea 
comunităților rurale africane; solicită 
Uniunii să încurajeze liderii africani să 
consolideze drepturile funciare și să 
adopte principii care să garanteze o mai 
bună guvernanță funciară;

Or. en

Amendamentul 55
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. denunță amploarea fenomenului de 
acaparare a terenurilor în Africa; 
reamintește că acapararea terenurilor este o 
practică brutală, incompatibilă cu orice 
obiectiv privind suveranitatea alimentară, 
și că aceasta pune în pericol supraviețuirea 
comunităților rurale africane;

3. denunță amploarea fenomenului de 
acaparare a terenurilor în Africa și 
politicile guvernelor africane care au 
facilitat și promovat acapararea 
terenurilor; reamintește că acapararea 
terenurilor este o practică brutală, 
incompatibilă cu orice obiectiv privind 
suveranitatea alimentară, și că aceasta pune 



AM\1208719RO.docx 31/55 PE653.993v01-00

RO

în pericol supraviețuirea comunităților 
rurale africane;

Or. es

Amendamentul 56
Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. denunță amploarea fenomenului de 
acaparare a terenurilor în Africa; 
reamintește că acapararea terenurilor este o 
practică brutală, incompatibilă cu orice 
obiectiv privind suveranitatea alimentară, 
și că aceasta pune în pericol supraviețuirea 
comunităților rurale africane;

3. denunță amploarea fenomenului de 
acaparare a terenurilor în Africa; 
reamintește că acapararea terenurilor este o 
practică brutală, incompatibilă cu 
obiectivul unor sisteme alimentare 
sustenabile, și că aceasta pune în pericol 
supraviețuirea comunităților rurale 
africane;

Or. de

Amendamentul 57
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. denunță amploarea fenomenului 
de acaparare a terenurilor în Africa; 
reamintește că acapararea terenurilor este 
o practică brutală, incompatibilă cu orice 
obiectiv privind suveranitatea alimentară, 
și că aceasta pune în pericol 
supraviețuirea comunităților rurale 
africane;

3. cere să se elaboreze, în cadrul 
parteneriatului, o strategie agricolă pe 
termen lung pentru securitatea 
alimentară a Africii și favorabilă 
mediului; reamintește că accesul la 
terenuri este indispensabil pentru a 
garanta securitatea alimentară;

Or. fr
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Amendamentul 58
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Atidzhe 
Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. denunță amploarea fenomenului de 
acaparare a terenurilor în Africa; 
reamintește că acapararea terenurilor este o 
practică brutală, incompatibilă cu orice 
obiectiv privind suveranitatea alimentară, 
și că aceasta pune în pericol supraviețuirea 
comunităților rurale africane;

3. denunță amploarea fenomenului de 
acaparare a terenurilor în Africa; 
reamintește că acapararea terenurilor este o 
practică brutală, incompatibilă cu orice 
obiectiv privind securitatea alimentară, și 
că aceasta pune în pericol supraviețuirea 
comunităților rurale africane;

Or. en

Amendamentul 59
Maria Noichl

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că, de exemplu, drepturile 
de pășunat și pășunile comune reprezintă 
drepturi tradiționale de folosință asupra 
terenurilor bazate pe dreptul comun și nu 
pe drepturi de proprietate securitizate; 
subliniază, cu toate acestea, importanța 
vitală a protejării acestor drepturi comune 
pentru populația rurală;

Or. de

Amendamentul 60
Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită ca Orientările voluntare 
privind proprietatea funciară să fie 
respectate în cadrul tuturor proiectelor 
care promovează protecția drepturilor 
funciare și, de asemenea, asigură faptul 
că proiectele nu periclitează, din 
principiu, drepturile funciare ale micilor 
fermieri;

Or. de

Amendamentul 61
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. salută inițiativa NaturAfrica care 
urmărește să protejeze flora și fauna 
sălbatică, oferind totodată populațiilor 
locale oportunități în sectoarele „verzi”;

Or. fr

Amendamentul 62
Annie Schreijer-Pierik

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. întrucât, datorită creșterii 
populației și a producției de alimente, 
zonele rurale vor continua să ofere 
perspective economice solide pentru tineri 
în viitor;

Or. nl
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Amendamentul 63
Maria Noichl

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. constată cu îngrijorare că 
exploatarea materiilor prime în Africa 
agravează conflictele existente și creează 
conflicte noi și, pe lângă acapararea 
terenurilor care exista inițial, duce la 
dubla exploatare și oprimare a populației 
locale;

Or. de

Amendamentul 64
Maria Noichl

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. invită UE și statele sale membre să 
ajute prin măsuri concrete și să sprijine 
activ țările partenere să pună în aplicare, 
în conformitate cu Orientările voluntare 
privind guvernanța responsabilă a 
proprietății funciare, a locurilor de 
pescuit și a pădurilor și cu standardele 
internaționale în materie de drepturile 
omului, principiul consimțământului 
liber, prealabil și în cunoștință de cauză 
pentru achiziționarea de terenuri la scară 
largă; invită, de asemenea, UE să sprijine 
țările partenere să își îmbunătățească 
legislația privind proprietatea funciară 
prin recunoașterea dreptului universal al 
femeilor de a fi proprietari cu drepturi 
depline asupra terenurilor;

Or. de
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Amendamentul 65
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să mărească în mod 
semnificativ volumul asistenței oficiale 
pentru dezvoltare destinate statelor 
africane; solicită, în special, majorarea 
asistenței oficiale pentru dezvoltare legate 
de biodiversitate și de politicile privind 
adaptarea la schimbările climatice;

4. invită statele membre și Uniunea 
Europeană să continue să acorde 
asistența oficială pentru dezvoltare 
destinată statelor africane, sporind 
transparența și monitorizarea, în special 
în cazul fondurilor dedicate organizațiilor 
neguvernamentale; solicită, în special, 
majorarea asistenței oficiale pentru 
dezvoltare legate de biodiversitate și de 
politicile privind adaptarea la schimbările 
climatice; solicită țărilor africane să 
utilizeze în mod eficace asistența pentru 
dezvoltare, cu scopul de a urmări politici 
agricole care promovează modernizarea 
sectorului agricol prin intermediul 
formării și al noilor tehnologii;

Or. es

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să mărească în mod semnificativ 
volumul asistenței oficiale pentru 
dezvoltare destinate statelor africane; 
solicită, în special, majorarea asistenței 
oficiale pentru dezvoltare legate de 
biodiversitate și de politicile privind 
adaptarea la schimbările climatice;

4. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să mărească în mod semnificativ 
volumul asistenței oficiale pentru 
dezvoltare destinate statelor africane; 
solicită, în special, majorarea asistenței 
oficiale pentru dezvoltare legate de 
agricultura agroecologică, de securitatea 
alimentară, de biodiversitate și de 
politicile privind adaptarea la schimbările 
climatice; este profund îngrijorat de 
impactul crizei climatice, care amplifică 
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amenințările deja existente la adresa 
securității alimentare și, în special, seceta 
din Africa Subsahariană, care face 
necesară acordarea de sprijin 
agricultorilor din Africa pentru a-i ajuta 
să se adapteze la criza climatică;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să mărească în mod semnificativ 
volumul asistenței oficiale pentru 
dezvoltare destinate statelor africane; 
solicită, în special, majorarea asistenței 
oficiale pentru dezvoltare legate de 
biodiversitate și de politicile privind 
adaptarea la schimbările climatice;

4. îndeamnă statele membre și 
Uniunea Europeană să mărească în mod 
semnificativ cheltuielile publice alocate 
pentru cooperarea pentru dezvoltare în 
țările africane; solicită, în special, 
majorarea fondurilor oficiale pentru 
dezvoltare legate de biodiversitate și de 
politicile privind adaptarea la schimbările 
climatice și evidențiază posibilitățile 
oferite de parteneriatele public-privat care 
implică întreprinderi din statele membre 
și din țările partenere;

Or. en

Amendamentul 68
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să mărească în mod semnificativ 
volumul asistenței oficiale pentru 
dezvoltare destinate statelor africane; 
solicită, în special, majorarea asistenței 

4. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să mărească în mod semnificativ 
volumul asistenței oficiale pentru 
dezvoltare destinate statelor africane; 
solicită, în special, majorarea asistenței 
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oficiale pentru dezvoltare legate de 
biodiversitate și de politicile privind 
adaptarea la schimbările climatice;

oficiale pentru dezvoltare legate de 
biodiversitate și de politicile privind 
adaptarea la schimbările climatice; 
subliniază importanța sectoarelor de 
producție, prelucrare și distribuție a 
produselor agricole ca domenii principale, 
cu valoare economică și socială esențială 
în Africa, ce totodată contribuie la 
limitarea tendințelor migratorii;

Or. ro

Amendamentul 69
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să mărească în mod semnificativ 
volumul asistenței oficiale pentru 
dezvoltare destinate statelor africane; 
solicită, în special, majorarea asistenței 
oficiale pentru dezvoltare legate de 
biodiversitate și de politicile privind 
adaptarea la schimbările climatice;

4. îndeamnă statele membre și 
Uniunea Europeană să mărească în mod 
semnificativ volumul asistenței oficiale 
pentru cercetarea agricolă și dezvoltare în 
statele africane cu scopul de a combate 
foametea; solicită, în special, majorarea 
asistenței oficiale pentru dezvoltare legate 
de acțiunile colaborative privind 
securitatea alimentară, biodiversitatea și 
politicile privind adaptarea la schimbările 
climatice;

Or. en

Amendamentul 70
Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să mărească în mod semnificativ 
volumul asistenței oficiale pentru 

4. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să mărească în mod semnificativ 
volumul asistenței oficiale pentru 
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dezvoltare destinate statelor africane; 
solicită, în special, majorarea asistenței 
oficiale pentru dezvoltare legate de 
biodiversitate și de politicile privind 
adaptarea la schimbările climatice;

dezvoltare destinate statelor africane; 
solicită, în special, majorarea asistenței 
oficiale pentru dezvoltare legate de 
biodiversitate și de politicile privind 
adaptarea la schimbările climatice și ca 
agroecologia să fie recunoscută ca 
fundament al sistemelor agricole și 
alimentare sustenabile;

Or. de

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să mărească în mod semnificativ 
volumul asistenței oficiale pentru 
dezvoltare destinate statelor africane; 
solicită, în special, majorarea asistenței 
oficiale pentru dezvoltare legate de 
biodiversitate și de politicile privind 
adaptarea la schimbările climatice;

4. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să depună mai multe eforturi 
pentru a acorda asistență oficială pentru 
dezvoltare statelor africane; solicită, în 
special, o mai bună infrastructură și 
lanțuri de valoare pentru fermierii locali, 
biodiversitate și politici privind adaptarea 
la schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 72
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să mărească în mod 
semnificativ volumul asistenței oficiale 
pentru dezvoltare destinate statelor 
africane; solicită, în special, majorarea 
asistenței oficiale pentru dezvoltare legate 
de biodiversitate și de politicile privind 

4. cere ca asistența oficială pentru 
dezvoltare să vizeze în special obiective de 
dezvoltare socială, economică și de mediu, 
mai ales în ceea ce privește conservarea 
biodiversității și politicile privind 
adaptarea la schimbările climatice;
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adaptarea la schimbările climatice;

Or. fr

Amendamentul 73
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. cere să se consolideze cooperarea 
între Africa și Europa în ceea ce privește 
practicile de dezvoltare rurală, în special 
schimbul de tehnici și de abordări 
adecvate, necostisitoare și eficace, 
inclusiv comercializarea și prelucrarea 
alimentelor, alternativele la pesticide, 
agrosilvicultura și modelele de cooperare, 
precum și alte soluții care le aduc 
avantaje micilor agricultori, grupurilor de 
mici agricultori și comunităților, fără a 
crea dependență de factorii de producție 
agricolă sau de datorii și mărind 
reziliența și autonomia;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază ponderea semnificativă 
a forței de muncă din Africa care se 
bazează pe producția, prelucrarea și 
distribuția de alimente agricole pentru a-
și asigura mijloacele de subzistență, 
veniturile și ocuparea directă a forței de 
muncă; subliniază că aceasta se referă, în 
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majoritatea cazurilor, la micile exploatații 
agricole și la fermele familiale; ia act de 
importanța de a promova și consolida 
măsurile și instrumentele care vizează 
creșterea calității și o mai mare 
diversificare a produselor, modernizarea 
practicilor agricole și măsurile de 
consolidare a rezilienței fermierilor, în 
special a tinerilor fermieri;

Or. en

Amendamentul 75
Michal Wiezik

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază existența unor sisteme 
de conservare, care colaborează cu 
fermierii care își închiriază terenurile 
pentru protejarea speciilor sălbatice, 
asigură locuri de muncă la nivel local și 
îmbunătățesc coexistența cu speciile 
sălbatice; reamintește Planul UE1a de a 
lansa inițiativa „NaturAfrica” pentru a 
proteja fauna sălbatică și ecosistemele 
esențiale, oferind, în același timp, 
oportunități în sectoarele verzi pentru 
populațiile locale;
_________________
1a Strategia UE în domeniul biodiversității 
pentru 2030. Readucerea naturii în viețile 
noastre (COM(2020)380 final).

Or. en

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

Proiect de aviz
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Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază contribuțiile esențiale 
ale tinerelor fete și ale femeilor la 
economiile agricole și rurale de pe întreg 
continentul african; regretă, cu toate 
acestea, faptul că multe femei nu au 
aceleași drepturi ca bărbații, au un acces 
mai limitat la terenuri și se confruntă cu 
numeroase constrângeri care le limitează 
productivitatea agricolă; consideră, prin 
urmare, că este extrem de important să se 
sprijine și să se consolideze capacitarea 
tinerelor fete și a femeilor din Africa;

Or. en

Amendamentul 77
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să-și aducă politicile, în special 
PAC și politica comercială, în coerență cu 
politica sa de dezvoltare;

Or. fr

Amendamentul 78
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită ca parteneriatul UE-Africa 
în domeniul agriculturii să aibă ca scop 
principal garantarea dreptului statelor 

5. solicită ca parteneriatul UE-Africa 
în domeniul agriculturii să aibă ca scop 
principal garantarea dreptului statelor 
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africane la suveranitatea alimentară și 
promovarea unei agriculturi ecologice, la 
scară mică, care să promoveze o producție 
alimentară sănătoasă și starea de bine a 
fermierilor.

africane la suveranitatea alimentară și 
promovarea unei agriculturi ecologice, la 
scară mică, care să promoveze o producție 
alimentară sănătoasă și starea de bine a 
fermierilor. insista asupra necesității ca 
UE să demareze eforturi pentru a sprijini 
Africa în vederea atingerii obiectivului de 
dezvoltare durabilă „Fără foamete” și 
pentru abordarea provocărilor legate de 
alimentație și de securitatea alimentară; 
invită Comisia să inițieze un parteneriat 
în domeniul agriculturii, care să sprijine 
dezvoltarea practicilor agricole ecologice, 
să promoveze producția locală și să 
integreze preocupările legate de 
biodiversitate;

Or. ro

Amendamentul 79
Michal Wiezik

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită ca parteneriatul UE-Africa 
în domeniul agriculturii să aibă ca scop 
principal garantarea dreptului statelor 
africane la suveranitatea alimentară și 
promovarea unei agriculturi ecologice, la 
scară mică, care să promoveze o producție 
alimentară sănătoasă și starea de bine a 
fermierilor.

5. solicită ca parteneriatul UE-Africa 
să își canalizeze eforturile în domeniul 
agriculturii, garantând dreptul statelor 
africane la suveranitatea alimentară și 
promovând o agricultură ecologică, la 
scară mică, care să pună accentul pe o 
producție alimentară sănătoasă și pe starea 
de bine a fermierilor; subliniază că 
culturile tropicale, cum ar fi uleiul de 
palmier, cacaua sau cafeaua, originare 
din Africa, au fost prezente, în mod 
tradițional, în diverse sisteme 
agroforestiere; regretă modelele de 
monoculturi care transformă practica 
agricolă tradițională și care epuizează 
solurile, biodiversitatea, utilizează mai 
multe terenuri și înrăutățește furnizarea 
de alimente în comunitățile locale;

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită ca parteneriatul UE-Africa 
în domeniul agriculturii să aibă ca scop 
principal garantarea dreptului statelor 
africane la suveranitatea alimentară și 
promovarea unei agriculturi ecologice, la 
scară mică, care să promoveze o producție 
alimentară sănătoasă și starea de bine a 
fermierilor.

5. solicită ca parteneriatul UE-Africa 
să își canalizeze eforturile în domeniul 
agriculturii, garantând dreptul statelor 
africane la suveranitatea alimentară și 
promovând o agricultură ecologică, la 
scară mică, care să asigure securitatea 
alimentară și nutrițională pentru toți și o 
mai bună reziliență în caz de criză, în 
special de criză climatică, și să pună 
accentul pe o producție alimentară 
sănătoasă și pe starea de bine a fermierilor; 
reamintește că eradicarea tuturor 
formelor de malnutriție și ODD 2 — 
Eradicarea foametei ar trebui să fie 
considerate drept priorități în cadrul 
noului parteneriat;

Or. en

Amendamentul 81
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită ca parteneriatul UE-Africa 
în domeniul agriculturii să aibă ca scop 
principal garantarea dreptului statelor 
africane la suveranitatea alimentară și 
promovarea unei agriculturi ecologice, la 
scară mică, care să promoveze o producție 
alimentară sănătoasă și starea de bine a 
fermierilor.

5. solicită ca parteneriatul UE-Africa 
în domeniul agriculturii să aibă ca scop 
principal garantarea dreptului statelor 
africane la suveranitatea alimentară, să le 
mărească securitatea alimentară și 
capacitatea de a satisface nevoile în 
materie de alimentație ale populațiilor lor 
- în special nevoia de proteine -, să facă 
din agricultură un factor al dezvoltării 
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economice și teritoriale integrate a acestor 
state și să promoveze o agricultură locală 
și sustenabilă care să pună accentul pe o 
producție alimentară sănătoasă și starea de 
bine a fermierilor.

Or. fr

Amendamentul 82
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită ca parteneriatul UE-Africa 
în domeniul agriculturii să aibă ca scop 
principal garantarea dreptului statelor 
africane la suveranitatea alimentară și 
promovarea unei agriculturi ecologice, la 
scară mică, care să promoveze o producție 
alimentară sănătoasă și starea de bine a 
fermierilor.

5. solicită ca parteneriatul UE-Africa 
în domeniul agriculturii să aibă ca scop 
principal garantarea dreptului statelor 
africane la suveranitatea alimentară și 
promovarea unei agriculturi ecologice, la 
scară mică, care să pună în valoare o 
producție alimentară sănătoasă și starea de 
bine a fermierilor; cere ca acordurile de 
cooperare ale Uniunii Europene să dea 
din nou prioritate sprijinirii unei 
dezvoltări agricole sustenabile și să redea 
autonomia agricultorilor din țări terțe;

Or. fr

Amendamentul 83
Gilles Lebreton

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită ca parteneriatul UE-Africa 
în domeniul agriculturii să aibă ca scop 
principal garantarea dreptului statelor 
africane la suveranitatea alimentară și 
promovarea unei agriculturi ecologice, la 
scară mică, care să promoveze o producție 

5. solicită ca parteneriatul UE-Africa 
în domeniul agriculturii să aibă ca scop 
principal garantarea dreptului statelor 
africane la suveranitatea alimentară, pentru 
a le da populațiilor lor posibilitatea de a 
duce o viață demnă acolo, și promovarea 
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alimentară sănătoasă și starea de bine a 
fermierilor.

unei agriculturi ecologice la scară mică, 
care să pună în valoare o producție 
alimentară sănătoasă și starea de bine a 
fermierilor;

Or. fr

Amendamentul 84
Elsi Katainen, Irène Tolleret

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită ca parteneriatul UE-Africa 
în domeniul agriculturii să aibă ca scop 
principal garantarea dreptului statelor 
africane la suveranitatea alimentară și 
promovarea unei agriculturi ecologice, la 
scară mică, care să promoveze o producție 
alimentară sănătoasă și starea de bine a 
fermierilor.

5. solicită ca parteneriatul UE-Africa 
să își canalizeze eforturile în domeniul 
agriculturii, garantând dreptul statelor 
africane la securitatea alimentară și la 
nutriție și promovând o agricultură 
ecologică, la scară mică și alte sisteme 
agricole inovatoare, punând accentul pe o 
producție alimentară sănătoasă și 
sustenabilă și pe starea de bine a 
fermierilor;

Or. en

Amendamentul 85
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită ca parteneriatul UE-Africa 
în domeniul agriculturii să aibă ca scop 
principal garantarea dreptului statelor 
africane la suveranitatea alimentară și 
promovarea unei agriculturi ecologice, la 
scară mică, care să promoveze o producție 
alimentară sănătoasă și starea de bine a 
fermierilor.

5. solicită ca parteneriatul UE-Africa 
să își canalizeze eforturile în domeniul 
agriculturii, garantând dreptul statelor 
africane la suveranitatea alimentară și 
promovând o agricultură ecologică, la 
scară mică și familială, care să pună 
accentul pe o producție alimentară 
sănătoasă, sigură și mai mare și pe starea 
de bine a fermierilor;



PE653.993v01-00 46/55 AM\1208719RO.docx

RO

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită ca parteneriatul UE-Africa 
în domeniul agriculturii să aibă ca scop 
principal garantarea dreptului statelor 
africane la suveranitatea alimentară și 
promovarea unei agriculturi ecologice, la 
scară mică, care să promoveze o producție 
alimentară sănătoasă și starea de bine a 
fermierilor.

5. solicită ca parteneriatul Africa-UE 
în sectorul agricol să vizeze în mod 
prioritar garantarea dreptului la 
securitatea alimentară al țărilor africane și 
promovarea agriculturii agroecologice, 
care să acorde importanță unei producții 
alimentare durabile și bunăstării sociale 
și economice a agricultorilor;

Or. en

Amendamentul 87
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită ca parteneriatul UE-Africa 
în domeniul agriculturii să aibă ca scop 
principal garantarea dreptului statelor 
africane la suveranitatea alimentară și 
promovarea unei agriculturi ecologice, la 
scară mică, care să promoveze o producție 
alimentară sănătoasă și starea de bine a 
fermierilor.

5. solicită ca parteneriatul UE-Africa 
în domeniul agriculturii să aibă ca scop 
principal garantarea dreptului statelor 
africane la suveranitatea alimentară și 
promovarea unei agriculturi sustenabile, 
care să promoveze o producție alimentară 
sănătoasă, protecția mediului și 
rentabilitatea pentru fermieri și 
crescătorii de animale.

Or. es

Amendamentul 88
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Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită ca parteneriatul UE-Africa 
în domeniul agriculturii să aibă ca scop 
principal garantarea dreptului statelor 
africane la suveranitatea alimentară și 
promovarea unei agriculturi ecologice, la 
scară mică, care să promoveze o producție 
alimentară sănătoasă și starea de bine a 
fermierilor.

5. solicită ca parteneriatul UE-Africa 
în domeniul agriculturii să aibă ca scop 
principal garantarea dreptului statelor 
africane la alimente și promovarea unei 
agriculturi ecologice, la scară mică, care să 
promoveze o producție alimentară 
sănătoasă și starea de bine a fermierilor.

Or. de

Amendamentul 89
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 5 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1) a reamintit că Grupul operativ 
comun UE-Africa „Africa rurală” a 
pregătit în 2018 o listă de măsuri pentru a 
crește producția alimentară proprie a 
Africii și că această lista reprezintă în 
continuare o bază relevantă pentru 
parteneriatul Africa-UE;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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5a. invită statele membre să vizeze cu 
prioritate, în contextul parteneriatelor cu 
sectorul privat, sectorul privat local, 
întreprinderile mici și mijlocii și, printre 
acestea, întreprinderile sociale și 
cooperativele, care contribuie la 
dezvoltarea durabilă; aceste parteneriate 
cu actorii privați trebuie să facă obiectul 
unor criterii de selecție precise, unor 
monitorizări publice, unor procese de 
evaluare și unor mecanisme independente 
de reclamații; sprijinul acordat sectorului 
privat trebuie să fie acordat cu condiția 
respectării drepturilor omului și a 
recunoașterii dreptului la alimentație; 
ajutorul condiționat care promovează 
accesul întreprinderilor europene la 
această finanțare trebuie exclus;

Or. en

Amendamentul 91
Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că atingerea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă, în 
special a celor privind securitatea 
alimentară și eradicarea foametei, va fi o 
prioritate comună; subliniază că crearea 
unor sisteme agricole și alimentare sigure 
și sustenabile ar trebui promovată prin 
practici agricole ecologice, producția 
locală, zone rurale intacte, protejarea 
biodiversității și a resurselor naturale, 
precum și prin introducerea unor 
standarde sanitare și fitosanitare;

Or. de

Amendamentul 92
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Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. denunță standardul dublu aplicat 
de UE în ceea ce privește pesticidele, 
permițând exportul de substanțe 
periculoase interzise în UE către țări 
africane și alte țări terțe, și solicită 
modificarea normelor europene în 
vigoare pentru a elimina această 
incoerență juridică, bazată pe Convenția 
de la Rotterdam, adoptată cu 22 de ani în 
urmă, deoarece nu este conformă cu 
spiritul Pactului verde;

Or. en

Amendamentul 93
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază rolul important pe care 
îl pot avea organizațiile de agricultori și 
cooperativele din Africa în îmbunătățirea 
puterii de negociere a fermierilor și a 
veniturilor lor, facilitând accesul la 
echipamente și servicii și reducând 
riscurile legate de comercializarea 
produselor; consideră că schimbul de 
experiență între Africa și organizațiile 
europene ar aduce beneficii reciproce;

Or. en

Amendamentul 94
Maria Noichl
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Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia să efectueze o 
evaluare cuprinzătoare a impactului, ex 
ante și ex post, pe care îl au efectele 
externe ale PAC și ale politicii comerciale 
europene, folosind indicatori din cadrul 
ODD; invită Comisia și statele membre să 
se asigure că exporturile agricole 
europene nu duc la o creștere 
suplimentară a presiunii migrației;

Or. de

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

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia să se asigure că 
parteneriatul Africa-UE este reciproc 
avantajos pentru ambele continente în 
ceea ce privește oportunitățile de piață, 
schimbul de cunoștințe, lanțurile valorice 
echitabile și accesul la instrumentele și 
măsurile de atenuare a schimbărilor 
climatice și de adaptarea la acestea, 
precum și sprijinul pentru acestea;

Or. en

Amendamentul 96
Annie Schreijer-Pierik

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. întrucât agricultura continuă să 
fie activitatea economică cea mai 
importantă pentru tinerii din Africa și 
acest lucru trebuie garantat în viitor prin 
protejarea drepturilor de proprietate și a 
dreptului la autodeterminare;

Or. nl

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

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază legitimitatea și 
relevanța politicilor agricole regionale din 
Africa ca modalitate de sprijinire a 
securității alimentare la nivel continental, 
a rezilienței fermelor, a dezvoltării rurale 
și a producției durabile de alimente;

Or. en

Amendamentul 98
Maria Noichl

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. reamintește că aproape jumătate1a 
din muncile agricole din Africa sunt 
efectuate de femei, majoritatea femeilor 
fermieri aparținând categoriei micilor 
fermieri sau celei a fermierilor de 
subzistență, ele neavând accesul necesar 
la informații, credite, terenuri sau rețele 
pentru a putea concura cu succes pe o 
piață globală; solicită, din acest motiv, o 
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politică comercială orientată spre 
dezvoltare și care să țină seama de 
dimensiunea de gen, care să garanteze că 
negocierile dintre partenerii comerciali se 
desfășoară în condiții de egalitate; 
subliniază că importurile agricole ale UE 
subminează exploatațiile agricole mici 
tradiționale și pot periclita astfel 
mijloacele de subzistență, în special ale 
femeilor;
_________________
1a 
http://www.fao.org/gender/resources/info
graphics/the-female-face-of-farming/en/

Or. de

Amendamentul 99
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. sprijină propunerea Grupului 
operativ pentru Africa rurală privind 
instituirea unui program de înfrățire între 
Europa și Africa, extins la crearea unei 
legături între organismele agricole ale 
statelor membre ale UE și țările partenere 
din Africa, cum ar fi, printre altele, 
organizațiile de fermieri și cooperativele, 
organizațiile de femei și de tineret din 
mediul rural, cu scopul de a face schimb 
de bune practici și de a încuraja relațiile 
dintre partenerii foarte activi și similari;

Or. en

Amendamentul 100
Marlene Mortler

Proiect de aviz
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Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. este de opinie că producția, 
prelucrarea și distribuirea alimentelor de 
origine agricolă sunt considerate a fi una 
dintre principalele surse pentru crearea 
de locuri de muncă pentru persoanele din 
zone rurale, educație și integrare 
economică regională, iar tinerii și femeile 
trebuie să beneficieze de mai mult sprijin, 
deoarece sunt actori importanți ai 
schimbării;

Or. de

Amendamentul 101
Irène Tolleret

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că există riscul ca 
anumite excedente agricole, cum ar fi 
laptele praf, produs în timpul crizei 
COVID-19, să fie exportat către țări mai 
puțin dezvoltate, concurând cu producțiile 
locale și cauzând daune colaterale 
producătorilor, și solicită, prin urmare, 
Comisiei Europene să reflecteze asupra 
unei strategii de eliminare a stocurilor 
pentru a evita un efect negativ asupra 
micilor exploatații locale din țările sărace;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că noul parteneriat UE-
Africa trebuie să recunoască rolurile 
multiple și contribuțiile organizațiilor 
societății civile și, prin urmare, 
necesitatea de a le implica la toate 
nivelurile în cadrul politicilor și al 
dialogului politic și în pregătirea, 
monitorizarea și evaluarea planurilor de 
punere în aplicare;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. invită parteneriatul UE-Africa să 
pună un accent puternic pe dezvoltarea 
agricolă și rurală pentru a promova 
stabilitatea economică și calitatea vieții în 
zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 104
Maria Noichl

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. subliniază că femeile care practică 
agricultura de subzistență întâmpină 
obstacole suplimentare la menținerea 
suveranității alimentare din cauza 
protecției stricte, în cadrul acordurilor 
comerciale, a noilor soiuri de plante în 
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temeiul Convenției internaționale pentru 
protecția noilor soiuri de plante;

Or. de

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

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. încurajează organizațiile agricole 
profesionale africane și europene să 
coopereze pentru a promova rolul 
acestora în abordarea provocărilor 
comune legate de sustenabilitatea 
agriculturii și să dezvolte schimburi de 
practici privind organizarea lanțurilor 
valorice și a producției;

Or. en

Amendamentul 106
Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. evidențiază că schimbarea din 
Africa poate fi realizată cel mai bine dacă 
o bună guvernare și o repartizare 
transparentă a ajutoarelor sunt 
recompensate, iar abuzurile sunt 
sancționate;

Or. de


