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Dezvoltarea agriculturii africane - Propunere pentru dezvoltarea agriculturii 

şi siguranţa alimentară în Africa 

Rezoluţia Parlamentului European din 29 noiembrie 2007 referitoare la dezvoltarea 

agriculturii africane - propunere pentru dezvoltarea agriculturii și siguranța alimentară 

în Africa (2007/2231(INI)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 24 iulie 2007, intitulată „Dezvoltarea 

agriculturii africane - Propunere de cooperare la nivel continental și regional pentru 

dezvoltarea agriculturii în Africa” (COM(2007)0440), 

– având în vedere angajamentele făcute în cadrul celui de-al doilea forum european privind 

dezvoltarea durabilă, care a avut loc la Berlin, în perioada 18-21 iunie 2007, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 27 

iunie 2007 intitulată „De la Cairo la Lisabona – Parteneriatul Strategic UE-Africa” 

(COM(2007)0357), 

– având în vedere documentul comun din 27 iunie 2007 elaborat de Comisie și secretariatul 

Consiliului, intitulat „După Lisabona: asigurarea unei bune funcționări a Parteneriatului 

strategic UE-Africa” (SEC(2007)0856), 

– având în vedere Rezoluţia privind reducerea sărăciei în rândul micilor agricultori din 

ţările ACP - în special în sectoarele fructelor, legumelor şi florilor, adoptată de Adunarea 

Parlamentară Paritară ACP-UE în Wiesbaden, la 28 iunie 20071, 

– având în vedere Planul strategic 2006-2010 „O singură Africa, un singur glas”, adoptat de 

Parlamentul Panafrican, în noiembrie 2005, 

– având în vedere strategia UE intitulată „UE și Africa: Către un parteneriat strategic” 

(Strategia europeană pentru Africa), adoptată de Consiliul European din 15 și 16 

decembrie 2005, 

– având în vedere rezultatele și concluziile consultării organizațiilor societății civile 

africane privind Strategia comună UA-UE pentru dezvoltarea Africii, organizată de 

Comisia Uniunii Africane la Accra, Ghana, în perioada 26-28 martie 2007, 

– având în vedere declaraţia finală „Cum vad fermierii agricultura în NEPAD”, adoptată la 

Pretoria, de reprezentanţii celor patru reţele regionale africane ale agricultorilor, la 25 

aprilie 2004, 

– având în vedere Declarația din cadrul Reuniunii la nivel înalt privind siguranța 

alimentară, care a avut loc la Abuja, în decembrie 2006, 
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– având în vedere Rezoluția sa din 17 noiembrie 2005 privind o strategie de dezvoltare 

pentru Africa1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 23 martie 2006 privind impactul acordurilor de 

parteneriat economic (APE)2 asupra dezvoltării, 

– având în vedere raportul ONU privind siguranța alimentară în țările în curs de dezvoltare, 

prezentat de raportorul special ONU în fața Comisiei ONU privind drepturile omului în 

martie 2002, 

– având în vedere Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, adoptate în cadrul Reuniunii 

ONU la nivel înalt a mileniului, din septembrie 2000, în special obiectivul de dezvoltare 

al mileniului referitor la principiul de eradicare a sărăciei extreme și de limitare a 

foametei prin reducerea la jumătate, până în 2015, a numărului de persoane care suferă de 

foame, 

– având în vedere rapoartele anuale ale Secretarului General al ONU cu privire la aplicarea 

Declarației Mileniului a ONU, cel mai recent dintre acestea datând din iulie 2006, 

– având în vedere Convenția privind ajutorul alimentar semnată la Londra, la 13 aprilie 

1999, ale cărei obiective vor contribui la siguranța alimentară mondială și vor îmbunătăți 

capacitatea comunității internaționale de a răspunde la crizele alimentare şi altor nevoi de 

hrană ale ţărilor în curs de dezvoltare, 

– având în vedere Raportul Comisiei privind „Obiectivele de dezvoltare ale mileniului 

2000-2004” (SEC(2004)1379), 

– având în vedere Rezoluțiile sale din 12 aprilie 2005 privind rolul Uniunii Europene în 

realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM)3 și din 20 iunie 2007 privind 

Obiectivele de dezvoltare ale mileniului – etapa intermediară4, 

– având în vedere Concluziile Președinției Consiliul European de la Bruxelles din 16 și 17 

decembrie 2004, care au confirmat angajamentului deplin al Uniunii Europene față de 

ODM și coerența politică, 

– având în vedere Declarația comună a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor 

membre, reuniți în Consiliu, a Parlamentului European și a Comisiei, referitoare la 

politica de dezvoltare a Uniunii Europene: „Consensul european” (Consensul european 

privind dezvoltarea), semnat la 20 decembrie 20055, 

– având în vedere Acordul de parteneriat dintre membrii grupului de state din Africa, 

Caraibe și Pacific (ACP), pe de-o parte, și Comunitate și statele sale membre, pe de altă 

parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 20006, modificat prin Acordul de modificare a 
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Acordului de parteneriat (Acordul Cotonou), semnat la Luxemburg la 25 iunie 20051, 

– având în vedere Declarația de la Roma privind armonizarea, adoptată la data de 25 

februarie 2003, în urma Forumului la nivel înalt privind armonizarea, și Declarația de la 

Paris privind eficacitatea ajutorului, adoptată la 2 martie 2005, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării 

pentru dezvoltare (denumit în continuare „Instrument de cooperare pentru dezvoltare” -

ICD)2, 

– având în vedere angajamentele ţărilor G8 asumate în cursul Reuniunii din 2005 de la 

Gleneagles privind volumul ajutorului, ajutorul acordat Africii subsahariene și calitatea 

ajutorului, 

– având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite din 18 decembrie 1979 privind 

eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW), 

– având în vedere Conferința internațională privind finanțarea dezvoltării, organizată la 

Monterrey în martie 2002 și Reuniunea mondială la nivel înalt privind dezvoltarea 

durabilă de la Johannesburg, din septembrie 2002, 

– având în vedere Declarația de la New York din 20 septembrie 2004 cu privire la acțiunile 

întreprinse pentru combaterea foametei și a sărăciei, semnată de 111 guverne naționale, 

inclusiv de toate statele membre ale UE, 

– având în vedere angajamentul asumat în 1996, în cadrul Reuniunii mondiale la nivel înalt 

privind alimentaţia, de a reduce la jumătate, până în 2015, numărul persoanelor care 

suferă de foame, 

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Ajutorul UE: Acordarea unui ajutor mai 

substanțial, mai eficient și mai rapid” (COM(2006)0087), 

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Accelerarea progresului în vederea 

atingerii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului – Finanțarea pentru dezvoltare și 

eficacitatea ajutorului” (COM(2005)0133), 

– având în vedere evaluarea intermediară a APE de către rețeaua regională ACP a 

organizațiilor de fermieri, publicată la 10 decembrie 2006 și negocierile APE în curs, 

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare (A6-0432/2007), 

A. întrucât agricultura este principalul sector generator de locuri de muncă pentru majoritatea 

ţărilor din Africa iar sursa principală de venit depinde de producţia agricolă şi de 

activităţile conexe; 

B. întrucât principalul scop al Comunicării Comisiei privind „Dezvoltarea agriculturii 
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africane” este acela de a propune principiile și domeniile cheie pentru cooperarea UE-UA 

(Uniunea Africană) în domeniul dezvoltării agricole în Africa, cu accent asupra 

nivelurilor regionale și continentale; 

C. întrucât atât Consensul european cât și Strategia UE pentru Africa reamintesc faptul că 

dezvoltarea rurală și agricolă sunt esențiale pentru reducerea sărăciei; 

D. întrucât numai în Africa subsahariană, peste de 200 de milioane de persoane sunt 

subnutrite, ceea ce reprezintă o creştere cu 30 de milioane faţă de deceniul precedent, şi 

întrucât majoritatea acestor persoane, ale căror venituri şi siguranţă alimentară depind de 

agricultură, locuiesc în mediul rural; 

E. întrucât toţi oamenii au dreptul de a beneficia de acces la alimente sănătoase, sigure și 

hrănitoare și toţi oamenii au dreptul fundamental de a nu suferi de foame; 

F. întrucât eradicarea sărăciei și a foametei extreme este primul dintre Obiectivele de 

dezvoltare a mileniului (ODM) ale Organizaţiei Națiunilor Unite; 

G. întrucât, în cadrul celei de-a doua Reuniuni la nivel înalt UE-Africa, care urmează să aibă 

loc la Lisabona în decembrie 2007, șefii de stat și de guvern vor aproba o strategie 

comună UE-Africa; 

H. întrucât declarația „Reuniunii mondiale la nivel înalt privind alimentaţia: cinci ani mai 

târziu” confirmă angajamentele de a garanta siguranța alimentară pentru toți și de a 

continua efortul de eradicare a foametei în toate țările, cu o țintă imediată de reducere la 

jumătate a numărului de persoane subnutrite, cel târziu până în 2015; 

I. întrucât, în Africa, până la 80% din populație locuiește în zonele rurale și 73% din 

populația rurală din Africa este formată din mici fermieri care practică o agricultură de 

subzistenţă, și al căror trai depinde în mare parte de producția alimentară realizată din 

activităţile agricole sau din creșterea animalelor; 

J. întrucât agricultura asigură locuri de muncă și mijloace de existență pentru un procent de 

peste 60% din forța de muncă din țările în curs de dezvoltare și, ca urmare, politicile de 

dezvoltare rurală sunt esențiale pentru combaterea în mod eficace a sărăciei și a foametei; 

K. întrucât comunitățile rurale sunt expuse unor riscuri deosebit de mari datorită conflictelor, 

a dezastrelor naturale și a altor catastrofe; 

L. întrucât 70% dintre cele 1,3 miliarde de persoane care trăiesc în sărăcie extremă sunt 

femei și, în întreaga lume, femeile nu beneficiază de posibilităţile necesare pentru a-şi 

îmbunătăți condiția economică și socială, precum dreptul de proprietate și succesiune, sau 

accesul la educație sau la un loc de muncă; 

M. întrucât instituţiile financiare tradiţionale tind să nu asigure credite în zonele rurale 

datorită costurilor ridicate şi a riscurilor implicate, precum şi datorită inexistenţei unor 

registre cadastrale; 

N. întrucât, în conformitate cu cel de-al doilea raport mondial al ONU privind dezvoltarea 

resurselor de apă (2006), 75% din populația Africii trăiește în regiuni secetoase sau semi-

secetoase și aproximativ 20% în zone în care au loc anual ample fluctuații climatice; 



O. întrucât zonele rurale periferice suferă enorm ca urmare a lipsei unei infrastructuri fizice 

pentru asigurarea aprovizionării cu energie, a transportului și a telecomunicațiilor și 

deseori au la dispoziţie resurse de apă necorespunzătoare sau nesigure; 

P. întrucât bolile cauzate de sărăcie, în special HIV/SIDA, tuberculoza (TBC) și malaria, 

reprezintă o cauză principală și, totodată, o consecință a gravei sărăcii din multe țări 

africane; 

Q. întrucât, de-a lungul anilor, ONG-urile europene au stabilit relaţii de parteneriat cu 

organizaţiile africane reprezentante ale populaţiei din mediul rural, ceea ce a facilitat 

dialogul şi înţelegerea reciprocă cu societatea civilă europeană şi a permis acumularea 

unei experienţe semnificative în domeniul promovării micii agriculturi; 

R. întrucât, în Rezoluția sa din 6 iulie 2006 privind comerțul echitabil și dezvoltarea1, 

Parlamentul a recunoscut rolul comerțului echitabil în îmbunătățirea nivelului de trai al 

micilor fermieri și producători din țările aflate în curs de dezvoltare, asigurând un model 

de producție durabil, cu venituri garantate pentru producător; 

S. întrucât actualul proces de negociere APE prezintă atât oportunităţi, cât şi provocări 

pentru țările ACP, și, în special, pentru sectorul agricol din multe țări din Africa; 

T. întrucât parlamentele, ca actori principali în procesul de dezvoltare, trebuie să fie 

implicate activ în strategiile și planurile de acțiune care afectează populațiile pe care le 

reprezintă, 

1. salută Comunicarea menționată anterior privind „Dezvoltarea agriculturii africane” și, în 

special, afirmația conform căreia „agricultura şi dezvoltarea rurală sunt de o importanţă 

crucială pentru reducerea sărăciei şi stimularea creşterii”; confirmă faptul că „pentru a 

conduce la reducerea sărăciei, creşterea trebuie să aibă loc pe scară largă, să fie orientată 

spre micii proprietari și să ofere posibilităţi mai bune de muncă” dar regretă faptul că 

această afirmație apare doar în documentul de lucru anexat aparținând serviciilor 

Comisiei și nu apare şi în textul Comunicării; 

2. salută recunoaşterea diferenţelor dintre ţările africane, întrucât este esenţial să se ia în 

considerare variaţiile şi deosebirile existente nu numai la nivel regional în Africa, ci şi pe 

plan intern în ţările africane; 

3. îşi exprimă asentimentul faţă de opinia exprimată în documentul de dezbatere al Comisiei 

din ianuarie 2007 care a precedat Comunicării Comisiei privind „Dezvoltarea agriculturii 

africane”, menţionată anterior, conform căreia: „...(dacă) Africa are o lungă tradiţie de 

intervenţii ale statului, deseori costisitoare, în agricultură, care au avut niveluri diferite de 

eficacitate, procesele ulterioare de liberalizare nu au fost nici ele complete, convingătoare 

şi/sau reuşite”; 

4. este de părere că competitivitatea pe pieţele regionale şi internaţionale reprezintă o 

prioritate; în acest context, subliniază că este important să se acorde sprijin şi asistenţă 

micilor producători, oferindu-le un acces corespunzător la aceste pieţe; 

5. subliniază importanţa integrării pieţelor regionale din Africa şi a ridicării treptate a 
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barierelor dintre ţările africane, pentru a extinde pieţele de care pot beneficia producătorii; 

6. subliniază rolul important pe care UE ar trebui să-l joace în instituţii internaţionale 

precum Organizaţia Mondială a Comerţului, Fondul Monetar Internaţional şi Banca 

Mondială, de a apăra cu tărie dreptul statelor africane de a-şi proteja pieţele naţionale şi 

regionale de pe continentul african de importurile care ameninţă supravieţuirea 

producătorilor locali de bunuri agricole de primă necesitate; 

7. salută procedura consultării ample pe care Comisia a adoptat-o pentru emiterea 

Comunicării; 

8. speră ca o astfel de abordare să nu rămână un caz izolat ci, dimpotrivă, să fie integrată 

într-un mecanism care să permită societății civile și instituțiilor democratice din Europa și 

din Africa să participe, așa cum s-a prevăzut în documentul comun al Comisiei și al 

secretariatului Consiliului „Dincolo de Lisabona: asigurarea unei bune funcționării a 

parteneriatului strategic UE-Africa”; solicită Comisiei să demareze un proces de 

negociere cu parlamentele și cu actorii societății civile cu privire la rolurile acestora în 

aplicarea și monitorizarea strategiei comune UE-Africa; 

9. solicită Uniunii Africane să revizuiască cu atenţie sporită angajamentele sale faţă de 

valorile exprimate în Carta africană a drepturilor omului şi popoarelor, iniţiată de 

predecesoarea UA, Organizaţia pentru Unitate Africană, la care Zimbabwe este, de 

asemenea, parte semnatară; 

10. subliniază, pe de o parte, importanţa promovării unei implicări mai mari a guvernelor, a 

autorităţilor locale, dar şi a parlamentelor naţionale şi a celor regionale în procesele de 

luare a deciziilor în materie de politică agricolă şi siguranţă alimentară şi, pe de altă parte, 

importanţa facilitării participării mai ample a societăţii civile; în acest context, invită 

Comisia să sprijine elaborarea şi aplicarea politicilor agricole regionale comune, cu 

participarea deplină a părţilor interesate; 

11. îşi exprimă îngrijorarea faţă de lipsa de claritate în ceea ce priveşte procesul decizional al 

Comunicării, atât în interiorul Uniunii Europene cât şi în afara acesteia (în privinţa 

negocierilor cu guvernele africane); astfel, solicită asigurarea unei transparenţe mai mari 

în negocierile pe care Comisia le desfăşoară cu guvernele din Africa, în vederea definirii 

liniilor de cooperare UE-UA în domeniul dezvoltării agriculturii în Africa; 

12. subliniază faptul că propunerea de a coopera în principal cu organizaţiile continentale şi 

regionale din Africa, în special CUA, NEPAD ( Noul Parteneriat pentru dezvoltarea 

Africii) şi REC (Comunitatea economică regională), ar trebui să implice, în egală măsură, 

mecanisme de includere a grupurilor de interese, a mişcărilor de bază şi a societăţii civile, 

pentru a le oferi agricultorilor săraci din mediul rural o posibilitate mai mare de a 

influenţa procesele politicii într-un mod semnificativ; 

13. regretă faptul că problemele asociate cu dezvoltarea mediului rural şi siguranţa alimentară 

în Africa sunt doar prezentate pe scurt în strategia comună UE-Africa; speră că acest 

aspect va fi compensat de mai multă substanţă în planul de acţiune prevăzut să însoţească 

strategia comună; 

14. atrage atenţia cu privire la necesitatea ca statele membre şi Comisia să asigure 

coordonarea şi armonizarea ajutorului pentru dezvoltare într-o măsură mai amplă şi, în 



general, de a îndeplini, fără întârziere, toate celelalte obiective stabilite, ca parte a 

procesului de creştere a eficacităţii cooperării europene pentru dezvoltare; 

15. evidenţiază faptul că este important ca statele membre şi Comisia să precizeze modul în 

care ţările beneficiare şi societatea civilă vor asigura un control deplin asupra politicilor 

lor de dezvoltare şi să introducă indicatori de performanţă care să permită parlamentelor 

naţionale şi regionale şi societăţii civile să monitorizeze impactul ajutorului pentru 

dezvoltare; 

16. subliniază importanţa negocierilor la nivel european, care ar trebui să includă schimburi 

de opinii cu consumatorii, producătorii şi organizaţiile sectoriale, inclusiv din ţările în 

curs de dezvoltare, pentru a garanta că sectoarele agro-industriale şi prelucrătoare joacă 

un rol principal, şi nu unul secundar; 

17. subliniază necesitatea consolidării unei bioeconomii africane bazate pe cunoaştere şi, în 

consecinţă, solicită statelor membre să transmită cunoştinţele lor din domeniul agronomic 

cercetătorilor şi agricultorilor africani şi să pună tehnologia, precum şi alte metode 

inovatoare din sectorul agricol, la dispoziţia ţărilor africane, pentru a contribui la creşterea 

competitivităţii acestora şi a valorii adăugate a agriculturii pe continent; 

18. subliniază necesitatea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în domeniile 

cercetării şi cunoaşterii africane; invită Comisia, Consiliul şi statele membre să 

îmbunătăţească legislaţia europeană, astfel încât beneficiile aduse de cunoaşterea, uneori 

din timpuri străvechi, a potenţialului plantelor, de exemplu a celui farmaceutic, să se 

răsfrângă inclusiv asupra celor care le-au descoperit la origine; 

19. solicită statelor membre să-şi prezinte, anual şi cu maximă transparenţă, angajamentele 

financiare în favoarea ajutorului pentru dezvoltare,şi ca sumele alocate iniţiativelor care 

nu au legătură directă cu dezvoltarea (precum reducerea datoriilor) să fie excluse în mod 

expres din calculul cheltuielilor totale privind ajutorul pentru dezvoltare, care poate fi 

clasificat ca ajutor oficial pentru dezvoltare (ODA), în conformitate cu normele 

Comitetului de asistenţă pentru dezvoltare al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 

Economică (OCDE/DAC); subliniază, în acest sens, faptul că Parlamentul va acorda o 

atenţie deosebită discuţiilor desfăşurate pe această temă în cadrul Comitetului de asistenţă 

pentru dezvoltare al OCDE/DAC; 

20. insistă asupra faptului că politicile şi programele în materie de ajutor alimentar nu trebuie 

să împiedice dezvoltarea capacităţii de producţie alimentară naţională şi locală sau să 

contribuie la dependenţă, la dezechilibrarea pieţelor naţionale şi locale, la corupţie şi la 

consumul de produse alimentare care dăunează sănătăţii (OMG); 

21. invită organismele internaţionale să pună în aplicare politici care, treptat, să ia locul 

ajutorului alimentar prin promovarea sprijinului acordat agriculturii locale şi prin 

dezvoltarea acesteia; în cazul în care ajutorul alimentar reprezintă unica alternativă, 

insistă să se acorde prioritate achiziţiilor locale şi/sau achiziţiilor în zonele adiacente unei 

ţări aflate în dificultate sau în regiune; 

22. subliniază importanţa creşterii resurselor financiare alocate de către donatori pentru 

dezvoltarea mediului rural şi a siguranţei alimentare şi subliniază necesitatea includerii de 

către guvernele africane a sectorului agricol pe lista priorităţilor lor politice, pentru a 

putea primi asistenţă în cadrul Fondului European de Dezvoltare; 



23. subliniază că obiectivele generale ale politicilor UE din diferitele domenii ar trebui să fie 

coerente şi insistă asupra ideii că politica comercială a UE şi politica agricolă comună ar 

trebui să se înscrie pe aceeaşi direcţie cu politica de dezvoltare a UE; în consecinţă, 

subliniază necesitatea ridicării barierelor vamale pentru toate produsele agricole, atât 

prelucrate, cât şi neprelucrate, pentru a permite deschiderea rapidă a pieţei europene 

pentru toate produsele agricole de pe continentul african; 

24. invită Uniunea Europeană să stabilească un calendar care să ducă la eliminarea politicilor 

privind exporturile în domeniul agricol care dăunează companiilor agricole vulnerabile 

din ţările în curs de dezvoltare şi să exercite presiuni asupra altor actori internaţionali să 

procedeze la fel; 

25. recunoaşte oportunităţile oferite de APE în ceea ce priveşte facilitarea comerţului agricol, 

dar reamintește Comisiei că acordurile respective nu au fost încă semnate şi că există în 

continuare o serie de aspecte conflictuale care trebuie rezolvate; 

26. recunoaşte că APE pot deveni un instrument important pentru comerţul african şi pentru 

integrarea regională, dar numai cu condiţia ca acestea să fie „favorabile dezvoltării”, să 

permită scutiri şi, unde este nevoie, perioade lungi de tranziţie pentru ca producătorii 

naţionali şi noile industrii naţionale să se adapteze la noile situaţii ale pieţei; 

27. subliniază necesitatea punerii în aplicare a unor politici care să contracareze importurile 

de produse agro-alimentare devastatoare care dăunează producției locale și care să țină 

cont de diversitatea geografică, istorică și culturală a țărilor din Africa, sporind 

contribuția comunităților indigene și rurale în vederea asigurării unei gestionări durabile a 

resurselor; 

28. regretă faptul că, în Comunicarea intitulată „Dezvoltarea agriculturii africane”,menționată 

anterior, piața biocarburanților a fost contopită cu celelalte piețe de nișă, în timp ce 

extinderea industriei de biocarburanți în dezvoltare ar putea avea, de asemenea, un efect 

defavorabil asupra rezervelor alimentare, dat fiind faptul că extinderea biomasei ar putea 

scoate din circuitul agricol pământul, apa și alte resurse; este însă de acord cu importanța 

susținerii piețelor de produse organice și a unui comerț echitabil şi reciproc avantajos; 

29. reafirmă necesitatea ca politicile și programele de ajutor pentru dezvoltare să susțină 

dreptul fiecărui popor în parte de a-și stabili propriile strategii alimentare și de a-și proteja 

și reglementa producția agricolă națională și piața locală; 

30. atrage atenţia asupra inconsecvenţei Comunicării intitulate „Dezvoltarea agriculturii 

africane”, menţionate anterior, care pune accentul pe importanţa rolului deţinut de femei 

în producţia agricolă africană, însă nu le menţionează în capitolul privind domeniile de 

cooperare; subliniază, totuşi, că măsurile de dezvoltare agricolă din Africa ar trebui să 

vizeze, în primul rând, femeile, şi că trebuie introduse politici specifice care să garanteze 

accesul la resursele de producţie şi posibilitatea gestionării lor, în special a drepturilor 

funciare, precum şi dezvoltarea capacităţilor, finanţarea microîntreprinderilor, 

îmbunătăţirea condiţiilor de trai, bunăstarea alimentară şi sanitară, formarea şi implicarea 

mai activă în viaţa socială şi politică; 

31. subliniază nevoia de a sprijini crearea, organizarea şi consolidarea asociaţiilor de 

agricultori, în special de agricultori femei, la nivel naţional şi regional; 



32. subliniază faptul că în Comunicare nu se sesizează un element aparent evident, şi anume 

aspectul că ajutorul trebuie să fie orientat în primul rând, ca o prioritate, spre grupurile şi 

zonele mai puţin favorizate (zonele rurale periferice), în care izolarea geografică şi 

constrângerile fizice privind productivitatea agricolă agravează nivelul de sărăcie cronică; 

33. reafirmă necesitatea ca statele membre să-şi onoreze angajamentul de realizare a unei păci 

durabile in Africa, ca o condiţie preliminară pentru siguranţa alimentară şi, astfel, să 

acorde o atenţie deosebită promovării păcii; îndeamnă guvernele din sud şi din nord să 

caute soluţii pacifiste pentru conflicte şi reafirmă necesitatea depunerii de eforturi 

suplimentare pentru a pune capăt traficului de arme şi de mine antipersonal; 

34. subliniază importanţa, pentru a avea o contribuţie eficientă şi valabilă la combaterea 

sărăciei, a promovării instrumentelor de microfinanţare, în special a programelor de 

micro-credite, ca o componentă esenţială a politicilor de dezvoltare economică din 

sectorul agricol; 

35. reafirmă faptul că agricultura trebuie să asigure accesul echitabil al oamenilor săraci din 

mediul rural la pământului lor şi să le asigure controlul asupra acestuia, precum şi accesul 

la apă și la resursele necesare de întreţinere în mod durabil; 

36. solicită să se garanteze la nivel internațional dreptul la apă pentru toţi, deoarece resursele 

de apă reprezintă o utilitate publică care trebuie să fie conservată mai ales pentru 

generațiile viitoare; 

37. solicită guvernelor din Africa să promoveze reforme agrare în ţările lor pentru a permite 

asigurarea accesului populaţiei din mediul rural la pământ şi la resursele de producţie, mai 

ales în cazul familiilor de ţărani care nu au nici un titlu de proprietate; în acest context, 

solicită ca planul de acţiune care însoţeşte strategia comună UE-Africa să acorde 

prioritate înfiinţării şi îmbunătăţirii registrelor cadastrale, precum şi consolidării 

sistemelor juridice, pentru a permite instanţelor să aplice în mod eficient legislaţia din 

domeniul dreptului de proprietate; 

38. atrage încă o dată atenţia asupra importanţei drepturilor de proprietate asupra terenurilor 

şi recunoaşte faptul că titlurile de proprietate permit efectuarea de împrumuturi de bani cu 

o rată a dobânzii convenabilă, bani care pot fi folosiţi ulterior pentru crearea şi 

dezvoltarea întreprinderilor şi, în consecinţă, declară că înfiinţarea şi/sau îmbunătăţirea 

registrelor cadastrale şi asigurarea resurselor necesare pentru cartografierea şi intabularea 

terenurilor, precum şi aplicarea de către instanţe a prevederilor privind dreptul de 

proprietate reprezintă chestiuni prioritare; 

39. solicită guvernelor africane să încurajeze o diversificare mai mare a modelelor de 

producţie (pentru a evita, astfel, instituirea sistemelor de monocultură intensivă) şi să 

încurajeze modelele de producţie durabile care sunt adaptate mai bine mediilor lor; 

40. insistă că producţia de biocombustibili prezintă o importanţă potenţială deosebită pentru 

agricultura din ţările africane, dar că beneficiile pentru mediu depind în mare măsură de 

tipul de cultură energetică, precum şi de energia absorbită pe parcursul întregului lanţ de 

producţie, în timp ce beneficiile reale în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de CO2 sunt 

încă în stadiul de evaluare, şi că ar trebui acordată o atenţie deosebită evitării producerii 

unor eventuale pagube asupra naturii şi mediului, ca urmare a creşterii necontrolate a 

producţiei de biocombustibili; 



41. solicită Comisiei și statelor membre să creeze politici de dezvoltare mai eficace, care să 

permită dezvoltarea unei infrastructuri de bază mai ample care să deservească sectorul 

agricol (irigaţiile, electricitatea, transportul, infrastructura rutieră etc.) și distribuirea mai 

bună a fondurilor alocate serviciilor publice de bază de acest fel; 

42. consideră că micii agricultori ar trebui să aibă acces la informaţii precise şi relevante şi că 

acestea ar trebui să fie diseminate în mod larg în limbile locale, de exemplu prin 

intermediul posturilor de radio rurale, şi subliniază necesitatea dezvoltării unor tehnologii 

ale informaţiei şi comunicării, în vederea reducerii decalajului digital în zonele rurale; 

43. insistă asupra necesității punerii în aplicare a unor politici care să sprijine practicile și 

tehnicile compatibile cu mediul și cu gestionarea resurselor naturale (acestea fiind 

esențiale pentru o dezvoltare durabilă și armonioasă) și care să asigure întreținerea mai 

bună a terenurilor agricole și a ecosistemelor agricole, pentru a împiedica orice agravare a 

proceselor actuale de deșertificare; 

44. invită UE să promoveze o integrare mai eficientă a planurilor naționale ale Convenției 

Organizaţiei Națiunilor Unite pentru combaterea deșertificării (UNCCD) în strategiile de 

dezvoltare națională a partenerilor din Africa; 

45. invită Comisia să instituie o colaborare reală cu Organizaţia pentru Alimentaţie şi 

Agricultură (FAO) şi cu Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), pe baza 

unor avantajele comparative ale acestor instituţii în domeniul dezvoltării agricole şi 

rurale; 

46. solicită comunităţii internaţionale şi guvernelor africane să lanseze un angajament comun 

privind combaterea pandemiilor HIV/SIDA; 

47. sprijină eforturile depuse la nivel naţional şi regional în vederea implicării părţilor 

interesate din domeniul rural şi a organizaţiilor lor reprezentative în procesul de 

consultare pe marginea unor chestiuni politice care îi vizează în mod direct; constată că 

întărirea capacităţilor de promovare a drepturilor populaţiilor din mediul rural, orientate 

spre oameni, este esenţială pentru acest proces; subliniază că sprijinirea micilor 

întreprinzători, a agriculturii familiale, precum şi a practicilor agro-ecologice reprezintă o 

strategie esenţială pentru reducerea sărăciei şi pentru garantarea siguranţei alimentare; 

48. subliniază că utilizarea şi exploatarea abuzivă a copiilor în activităţile agricole în Africa 

sunt practici extrem de răspândite şi invită Comunitatea să sprijine eforturile depuse la 

nivel internaţional, în special de către FAO şi de către Organizaţia Internaţională a 

Muncii, pentru combaterea acestei probleme majore; 

49. îndeamnă să se ia măsuri în materie de îmbunătăţire a formării, pentru ca tinerii să poată 

efectua studii superioare de ştiinţă şi tehnologie agricolă, precum şi pentru crearea de 

oportunităţi de angajare pentru absolvenţii de studii în agricultură, scopul principal fiind 

acela de reducere a migraţiei din zonele rurale spre cele urbane, şi din ţările în curs de 

dezvoltare spre ţările dezvoltate şi subliniază că această abordare este strâns legată de 

consolidarea puterilor conferite guvernelor şi autorităţilor locale, pentru ca gestionarea 

teritorială de către autorităţile locale să poată deveni realitate; 

50. solicită ca strategia comună să abordeze principalele cauze ale migrației și să acorde o 

atenție deosebită problemei migrației valorilor; subliniază că, în timp ce limitarea 



migraţiei către UE nu ar trebui considerată o condiţie pentru acordarea de ajutor, este 

necesară, cu toate acestea, conştientizarea mai profundă a pagubelor uriaşe cauzate de 

migraţie structurii sociale a Africii şi a consecinţelor negative ale acesteia constând în 

împiedicarea Africa de a-şi realiza pe deplin potenţialul de dezvoltare; 

51. atrage atenția asupra nevoii de a promova o abordare globală a politicii migrației pe baza 

principiilor solidarității cu țările din Africa și ale codezvoltării, și solicită dezvoltarea unui 

parteneriat mai puternic între instituțiile locale și cele din statele membre; 

52. susține propunerea Comisiei de a încuraja migrația circulară, pentru a stimula circulația 

cunoștințelor și a experienței dobândite și încurajează inițiativele de codezvoltare, în 

vederea sporirii contribuției aduse de comunitățile migranţilor la dezvoltarea țărilor 

proprii de origine; 

53. recomandă publicarea de informații precise privind acțiunile realizate pentru sprijinirea 

sectorului agricol, dezvoltarea rurală și siguranța alimentară în Africa, pentru a încuraja o 

mai mare conștientizare și, prin urmare, pentru a crește angajamentul donatorilor; 

54. încredințează președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 

guvernelor și parlamentelor din statele membre, Comisiei Uniunii Africane, Consiliului 

Executiv al Uniunii Africane, Parlamentului Panafrican, Consiliului de Miniștri ACP și 

Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE. 


