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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

– като взе предвид Съвместното съобщение на Комисията и на върховния 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност до Европейския парламент и до Съвета от 9 март 2020 г., озаглавено 
„Към цялостна стратегия с Африка“ (JOIN(2020)0004), 

– като взе предвид Декларацията на ООН относно правата на правата на селяните и 
други хора, които работят в селските райони, 

1. изразява съжаление, че Комисията продължава да насърчава свободната търговия 
и създава всеобхватна зона за свободна търговия, обхващаща двата континента; 
припомня, че споразуменията за свободна търговия дестабилизират местното 
селско стопанство, вредят на дребните земеделски стопани и увеличават 
продоволствената зависимост на африканския континент; 

2. изразява особена загриженост от продължаващото и нарастващо обезлесяване в 
Африка; припомня, че унищожаването на тропическите гори в Африка е 
необратима загуба по отношение на биологичното разнообразие и капацитета за 
поглъщане на въглерод; призовава Комисията да представи без забавяне 
предложение за европейска правна уредба относно надлежната проверка, за да се 
гарантират устойчиви вериги на доставки, изключващи обезлесяването, за всеки 
продукт, пускан на пазара на Съюза; 

3. осъжда мащабното заграбване на земи в Африка; припомня, че заграбването на 
земя е брутална практика, несъвместима с всяка една цел за продоволствена 
независимост и застрашаваща оцеляването на африканските селски общности;

4. изисква от държавите членки и от Европейския съюз значително да увеличат 
размера на официалната помощ за развитие, предназначена за африканските 
държави; призовава по-специално за увеличаване на обществената подкрепа за 
развитието, свързано с политиките в областта на биологичното разнообразие и 
приспособяването към изменението на климата; 

5. призовава партньорството между ЕС и Африка в областта на селското стопанство 
да бъде насочено приоритетно към гарантиране на продоволствената 
независимост на африканските държави и насърчаване на биологично земеделие, 
което създава стойност за производството на здравословни храни и 
благоденствието на селските стопани.


