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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Rozwoju, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

– uwzględniając wspólny komunikat Komisji oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 9 marca 2020 r. skierowany do 
Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „W kierunku kompleksowej strategii współpracy 
z Afryką” (JOIN(2020)0004), 

– uwzględniając Deklarację ONZ w sprawie praw ludności wiejskiej i innych osób 
pracujących na obszarach wiejskich, 

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; 

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; 

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; 

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; 

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. 


