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1. BEVEZETÉS
Ez a negyedik jelentés az EU és a tagállamai által a közös élelmezés- és
táplálkozásbiztonsági kötelezettségvállalásaik végrehajtása terén elért legfontosabb
előrelépésekről.1 A jelentést egy bizottsági szolgálati munkadokumentum kíséri, amelyben az
elemzést ismertető további információk és esettanulmányok találhatók.
A jelentés a főbb szakpolitikai fejleményekre helyezi a hangsúlyt, valamint elemzi a
kifizetésekkel kapcsolatos pénzügyi tendenciákat2 és a szakpolitikai prioritások értékelését.
Ismerteti továbbá az EU és a tagállamok által elért eredményeket és előrelépést a Tanács által
2018-ban meghatározott két tematikus fókuszterületen: i. a nők felelősségvállalásának
ösztönzése az élelmezés- és táplálkozásbiztonság érdekében, valamint ii. vidéki
munkahelyteremtés. A jelentés nyolc szakpolitikai irányvonal jelentőségének
megvilágításával zárul.
A jelentés egészében találhatók arra vonatkozó példák, hogy az EU és a tagállamai hogyan
fokozták az élelmezés- és táplálkozásbiztonság, valamint a fenntartható mezőgazdaság
területén folytatott tevékenységüket.

2. GLOBÁLIS ÉS EURÓPAI SZAKPOLITIKAI FEJLEMÉNYEK
Több évtizednyi csökkenést követően az éhezés és a hiányos táplálkozás 2015 óta újra nőtt.
Becslések szerint 2018-ban 821 millió ember volt alultáplált.3 Ezenfelül az élelmiszer-ellátás
mérsékelt és súlyos bizonytalansága előfordulásának összesítése esetén becslések szerint a
világ népességének 26,4 %-át (mintegy 2 milliárd főt) érinti az élelmiszer-ellátás
bizonytalansága, és 55 ország több mint 135 millió lakosa tapasztalt sürgős élelmezési,
táplálkozási és megélhetési segítségnyújtást igénylő akut éhezést.4 Ez túlnyomórészt
konfliktusoknak, természeti katasztrófáknak és az éghajlatváltozásnak tulajdonítható. Ha a
jelenlegi tendenciák folytatódnak, ez nemcsak a 2. fenntartható fejlődési célt (az éhínség
felszámolása), hanem az összes fenntartható fejlődési célt veszélyeztetné 2030-ra.
2018-ban az Európai Unió Tanácsa a globális élelmezés- és táplálkozásbiztonsággal
kapcsolatos aggodalmakat juttatott kifejezésre a már riasztó számadatokra reagálva, valamint
az uniós élelmezés- és táplálkozásbiztonsági kötelezettségvállalások végrehajtásáról, illetve a
táplálkozásról szóló bizottsági cselekvési tervről készült legfrissebb jelentések nyomán. 5 A
Tanács arra kérte a Bizottságot, hogy továbbra is tegyen erőfeszítéseket, illetve fokozza a
2. fenntartható fejlődési cél elérése érdekében tett erőfeszítéseit, és így fordítsa meg a
jelenlegi tendenciákat.
A jelentéstételi időszakban az EU és a tagállamai jelentős mértékben hozzájárultak a globális
élelmezésbiztonság javításához a finanszírozás mértékével, érdekérvényesítéssel és a
legfontosabb kormányzási kérdések támogatásával.
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Az EU és a tagállamai 2018-ban a fejlesztéspolitikáról szóló, 2017. júniusi európai
konszenzus6 végrehajtására helyezték a hangsúlyt. A konszenzus megállapítja a nemzetközi
együttműködési és fejlesztéspolitika közös megközelítését, valamint azt, hogy az EU külső
tevékenysége miként járulhat hozzá a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható
fejlesztési menetrend sikeres végrehajtásához. Elismerve, hogy az élelmezés- és
táplálkozásbiztonság fontos globális kihívások, a fenntartható mezőgazdaságot és halászatot a
szegénység és a növekvő egyenlőtlenség elleni küzdelem fő mozgatórugóiként határozza
meg. Arra kéri továbbá az EU-t és a tagállamait, hogy továbbra is tegyenek erőfeszítéseket az
éhezés és a hiányos táplálkozás valamennyi formájának megszüntetésére.
Globális szinten az EU és a tagállamai erőfeszítései továbbra is: i. erősítették az élelmezés- és
táplálkozásbiztonsági kormányzást, többek között a Világélelmezés-biztonsági Bizottság és a
Scaling Up Nutrition (SUN) mozgalom közreműködésével; és ii. támogatták az élelmezési
válságok megszüntetését célzó, új globális koordinációs mechanizmust. Az EU az élelmezési
válságok elleni globális hálózatnak nyújtott támogatásával továbbra is vezető szerepet töltött
be és teljesítette azt a kötelezettségvállalását, hogy a humanitárius segítségnyújtás, a
fejlesztés és a béke közötti kapcsolat erősítése érdekében többoldalú együttműködést
folytasson (6. prioritás). A válságok ezen átfogó megközelítése az összes fontos szereplőt
egybegyűjti, valamint aktívan előmozdítja a helyszíni koordinációt és együttműködést. Az
élelmezési válságokról szóló, éves globális jelentés az Élelmezésbiztonsági Információs
Hálózat keretében 16 vezető globális és regionális intézményt gyűjt egybe, és jelenleg széles
körben elismert az élelmezési válságok konszenzuson alapuló elemzésének hivatkozási
alapjaként. 2018-ban a globális hálózat készítette elő a 2019 elején, Brüsszelben
megrendezett, „Élelmezés és mezőgazdaság válságok idején” című konferenciát.
A hiányos táplálkozás kezelését célzó globális erőfeszítések keretében az EU aktívan
foglalkozik az alultápláltsággal, különösen a gyermekek visszamaradt fejlődésének
megelőzésével. A Bizottság felajánlotta, hogy 2020-ig 3,5 milliárd EUR-t mozgósít annak
érdekében, hogy 2025-ig legalább 7 millióval csökkenjen a fejlődésben visszamaradt
gyermekek száma a partnerországokban. A Tanács a 2018. november 26-i következtetéseiben
elismerte, hogy a Bizottság erőfeszítéseket tett az uniós kötelezettségvállalások betartására,
valamint arra, hogy valamennyi releváns ágazatot mozgósítson a táplálkozási menetrend
globális szinten és a partnerországok szintjén történő támogatása érdekében. A táplálkozásról
szóló uniós cselekvési tervről készült, 2019-ben kiadott negyedik eredményjelentés7
megerősítette, hogy a Bizottság táplálkozáshoz kapcsolódó beruházásai az EU szakpolitikai
kötelezettségvállalása teljesítésének irányába tartottak. 42 partnerországban a visszamaradott
fejlődés előfordulása a 2012. évi 39,2 %-ról 2019-ben 34,9 %-ra mérséklődött. A jelenlegi
tendenciák alapján ezekben az országokban mintegy 4,7 millió gyermek fogja elkerülni
fejlődése visszamaradását. A 2020-ig 3,5 milliárd EUR elkülönítésére vonatkozó
kötelezettségvállalás a tervezettnél előbb, 2019-ben teljesült.
A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó II. uniós cselekvési tervvel összhangban az
erőfeszítések továbbra is transzformatív megközelítést alkalmaztak a nemek közötti
egyenlőség javítására. A nőknek az agrár-élelmezési értékláncokon belül a természeti
erőforrások kezelésében, valamint az élelmezés- és táplálkozásbiztonság biztosításában
betöltött kritikus fontosságú szerepe teljes mértékben elismert. A nemek közötti egyenlőség
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szempontját figyelembe vevő szerződések száma a 2014. évi 37 %-ról 2018-ban 57 %-ra
emelkedett.8
A 2017-ben tartott „One Planet Summit” elnevezésű csúcstalálkozón az EU 270 millió EUR-t
ajánlott fel az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség, valamint a fenntartható
vidékátalakítást célzó mezőgazdasági innováció támogatására. A Bizottság Franciaország
pénzügyi támogatásával elindította a DeSIRA9 kezdeményezést az éghajlatváltozás hatásival
szemben reziliens élelmezési rendszerekre irányuló kutatás és innováció közötti kapcsolat
erősítése, valamint az alacsony és a közepes jövedelmű országok szakpolitikáinak
támogatásához kapcsolódó bizonyítékok létrehozása érdekében. A DeSIRA Afrikában,
Ázsiában és Latin-Amerikában bonyolított kutatási és innovációs projekteket támogat,
emellett a kulcsfontosságú nemzeti, regionális és globális szereplők kutatási kapacitásait és
kormányzását erősíti. Három fő pillére van: 1) kutatás és innováció a mezőgazdasági és
élelmezési rendszerekben, 2) innovációt eredményező kutatási infrastruktúra, valamint 3) a
szakpolitika kialakítását szolgáló ismeretek és bizonyítékok. 2018 óta több mint 40 projekt
elfogadására került sor több mint 31 országban, és hat tagállam 10 további forrásokat kötött le
a DeSIRA céljára, hogy erősödjenek a szinergiák a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés
területén a kétoldalú és többoldalú innovációs portfólióikkal.
Az élelmezés- és táplálkozásbiztonsággal és a fenntartható mezőgazdasággal foglalkozó EU–
Afrika kutatási és innovációs partnerség jelenleg az EU és az Afrikai Unió közösen
elfogadott menetrendjét (2016–2020) hajtja végre. 2020 végéig a Horizont 2020
keretprogramból 190 millió EUR nagyságrendű finanszírozást mozgósítanak az Afrikai Unió
kutatástámogatási rendszere, valamint 10 uniós tagállam és az Afrikai Unió 9 tagállama
közös finanszírozási rendszerén (LEAP-AGRI ERANet) keresztül. Összesen közel 100
projekt részesül finanszírozásban11.
Két esemény erősítette az Afrikai Unió és az EU közötti együttműködést. Az Afrikai Unió és
az EU közötti, 2019-ben megrendezett miniszteri szintű konferencia 10 cselekvési pontról
állapodott meg, többek között a szakpolitikák gazdasági elemzésével foglalkozó pánafrikai
hálózat (PANAP) létrehozásáról, amely a szubszaharai országokon belüli szakpolitikai
hatásvizsgálatra vonatkozó ismeretek megosztására hivatott. Az Afrikai Unió és az EU között
a tudományról, technológiáról és innovációról 2019-ben folytatott magas szintű szakpolitikai
párbeszéd célja a kutatási eredmények jobb hasznosítása, valamint olyan termékekbe és
folyamatokba való beépítése volt, amelyek megfelelő alapanyagokkal növelik a kiváló
minőségű élelmiszerek termelését, fokozzák a jövedelem növekedését, valamint előmozdítják
a vidékfejlesztést mindkét térségben.
Az EU és a tagállamai előrelépést tettek a mezőgazdasági kistermelők és a kis- és
középvállalkozások (kkv-k) közötti kapcsolat erősítése, valamint beruházásaiknak a vidéki
területeken belül – különösen fiatalok és nők számára – történő munkahelyteremtésre
irányítása területén. 2018-ban elfogadásra került a fenntartható beruházásokra és
8

Study on EU Achievements in Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture 2014-2018
[Tanulmány az élelmezés- és táplálkozásbiztonság, valamint a fenntartható mezőgazdaság területén 2014–2018
között elért uniós eredményekről], 27. o.
9
Development Smart Innovation through Research in Agriculture (a fejlesztés szempontjából intelligens
innováció a mezőgazdasági kutatásban).
10
Franciaország, Németország, Olaszország és Hollandia a külügyminisztériuma, illetve fejlesztési ügynöksége
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munkahelyekre
irányuló
Afrika–Európa
szövetségről
szóló
közlemény12
a
munkahelyteremtés, valamint a fenntartható és inkluzív fejlődés előmozdítása céljával. A
mezőgazdaságon és az agrár-élelmezési ágazaton belüli munkahelyteremtés fellendítése
érdekében létrejött a vidéki Afrikával foglalkozó munkacsoport is. Az afrikai beruházások
(többek között a mezőgazdaság fejlesztését célzó egyéb finanszírozási források
mozgósításával történő) ösztönzésére hivatott legfontosabb uniós eszközök: a külső
beruházási terv és a Szükséghelyzeti Alap Afrikáért.
Ami a többoldalú koordinációt illeti, a Bizottság és öt tagállam 13 továbbra is tagja a
vidékfejlesztést célzó globális donori platform igazgatótanácsának. A platformon belül az EU
határozottan szerepet vállal a földügyi kérdésekkel foglalkozó globális donori
munkacsoportban. Az EU és 28 partnere kötelezettséget vállalt arra, hogy fokozza a földügyi
kormányzási programokra irányuló koordinációt és ismeretcserét, és közösen támogatják a
szakpolitikai folyamatok során felmerülő földügyi kérdések megoldását. Az EU 2018-ban
egy földügyi kormányzási programot14 fogadott el, amely a mezőgazdasági termelékenység
fokozása és a fenntartható fejlődés érdekében a földügyi beruházásokat kívánja fellendíteni.

3. PÉNZÜGYEK ÉS ELŐRELÉPÉS
Ez a szakasz az EU és a tagállamai által folyósított élelmezés- és táplálkozásbiztonsági
kifizetések pillanatnyi helyzetét, valamint a szakpolitikai prioritások érdekében tett
közelmúltbeli előrelépést ismerteti.
Kifizetések15
2012 óta egyenletesen nőtt az EU és a tagállamai által élelmezés- és táplálkozásbiztonsági
célra folyósított hivatalos fejlesztési támogatás összege: 2018-ban 5 027 millió EUR-ra
emelkedett, ami 2016-hoz képest 19,7 %-os növekedést jelent. Ez a 2018-ban folyósított
összes hivatalos fejlesztési támogatás 8,1 %-át tette ki, ami a legmagasabb szint 2012 óta.
A szakpolitika kialakítása szempontjából továbbra is az országos szintű kifizetések alkották a
hivatalos fejlesztési támogatás legnagyobb hányadát 2012 óta: 2018-ban 66 %-ot tettek ki. A
regionális szintű kifizetések aránya 2018-ban stabil volt 2016-hoz képest, de a mennyiségük
közel háromszorosára nőtt 2012 óta. A globális kezdeményezésekre és a globális közjavak
előállítására fordított – 1 milliárd EUR csúcsértéket meghaladó – kiadások a 2014-ben és
2016-ban bekövetkezett kisebb visszaesést követően 2018-ban emelkedtek.
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Különböző jelentéstételi módszertanok léteznek az EU-ban és a tagállamaiban. Az itt szereplő adatok
kizárólag az e jelentéstételhez tartozó konkrét módszertant tükrözik, és nem foglalják magukban a humanitárius
segélyezést. Az adatok az uniós intézmények és mindössze tíz tagállam adatait tartalmazzák, amelyek az uniós
intézmények és 28 tagállam által folyósított összes hivatalos fejlesztési támogatás 91,2 %-át tették ki 2018-ban.
A részletes módszertan a jelentéshez mellékelt bizottsági szolgálati munkadokumentumban található. A korábbi
jelentésekhez hasonlóan e (2020-ban kiadott) negyedik jelentés a rendelkezésre álló legfrissebb – jelen esetben a
2018-ra vonatkozó – hivatalos adatokat ismerteti. Ez a jelentés (100 000 EUR-t el nem érő) kisebb projekteket is
tartalmaz, ezáltal magasabb a rögzített projektek száma. 2018-ban azonban még e módszertani változtatás nélkül
is markánsan – 3 462-ről 3 928-ra – nőtt a projektek száma és jelentősen emelkedtek a kifizetett összegek 2016hoz képest. Ezek a kisebb projektek azonban a 2018-ban folyósított összes élelmezés- és táplálkozásbiztonsági
kifizetések mindössze 2,4 %-át tették ki.
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2018-ban továbbra is a Szubszaharai-Afrika maradt az élelmezés- és táplálkozásbiztonsági
támogatás legnagyobb kedvezményezettje azáltal, hogy az összes kifizetésnek mintegy felét
megkapta. Az Észak- és Közép-Amerikának, valamint Dél-Amerikának elkülönített
élelmezés- és táplálkozásbiztonsági finanszírozás közös részesedése meglehetősen stabil volt
2012 óta, 6 % körül ingadozott. Bár a szomszédságpolitikában részt vevő országokban 2012
óta nőtt az élelmezés- és táplálkozásbiztonsági támogatás, az összes élelmezés- és
táplálkozásbiztonsági kifizetésnek még mindig alacsony hányadát teszi ki (évente átlagosan
6,7 %-ot).
2018-ban számos – elsősorban a mezőgazdaság fenntartható fejlesztésével, élelmezési
segéllyel, vidékfejlesztéssel, táplálkozási és mezőgazdasági alapkutatással kapcsolatos –
tevékenység támogatására került sor, amelyek az összes finanszírozásnak mintegy felét tették
ki16.
1. táblázat: Az EU és a tagállamai által élelmezés- és táplálkozásbiztonsági célra
folyósított segélykifizetések földrajzi eloszlása 2012-ben, 2014-ben, 2016-ban és 2018ban. Millió EUR-ban és százalékos arányként kifejezve17
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100

5 027

100,0

16 251

100

Ázsia csendesóceáni térsége és
Óceánia

Minden régió

2014

2014,
%-os
arányk
ént
kifejez
ve

2016

2016,
%-os
arányké
nt
kifejezv
e

2018

2018,
%-os
arányk
ént
kifejezv
e

Összese
n

Összese
n, %-os
arányk
ént
kifejezv
e

A 2. táblázat az uniós szakpolitikai prioritásokra szánt élelmezés- és táplálkozásbiztonsági
segítségnyújtásról nyújt általános képet. Az élelmezés- és táplálkozásbiztonsági célra
folyósított összes kifizetés túlnyomó részét a kisbirtokos gazdák ellenálló képessége és
megélhetése (1. prioritás) céljára szánt kifizetések tették ki. Az élelmezés- és
16

Az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottsága (DAC) általi ágazati besorolás szerint meghatározott ágazatok.
A régiók az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottsága (DAC) általi regionális besorolásra vonatkoznak. A
szomszédság az európai szomszédságpolitika (ENP) partnerországaira, valamint néhány egyéb tagjelölt és
potenciális tagjelölt országra vonatkozik. Az 1. és a 2. táblázatban szereplő számok kerekített számok.
17
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táplálkozásbiztonság szociális védelmi mechanizmusainak megerősítése (4. prioritás) céljára
nyújtott támogatás kismértékben csökkent 2016-hoz képest. Ezzel szemben az EU és a
tagállamai jelentősen növelték az egyéni és országos szintű rezilienciaépítésre (1. és
6. prioritás) szánt támogatásukat a 2016 óta bekövetkezett nettó növekedés 62 %-ának
elkülönítésével. A 2018. évi összes élelmezés- és táplálkozásbiztonsági kifizetés jelentős
mértékű nettó növekedése általában véve azért következett be, mert több program
végrehajtására került sor, és az átlagos támogatás magasabb volt.
A nők és a lányok felelősségvállalása, valamint a nemek közötti egyenlőség előmozdítása
fokozottabban bekerült az élelmezés- és táplálkozásbiztonsági programokba. A 2. táblázatból
az derül ki, hogy ez a célkitűzés az összes élelmezés- és táplálkozásbiztonsági támogatás
jelentős hányadát (64 %-át) tette ki 2018-ban (a 2016. évi 53 %-hoz képest nőtt). Hasonló
tendencia volt megfigyelhető a környezetvédelmi célkitűzések esetében, az élelmezés- és
táplálkozásbiztonsággal kapcsolatos kifizetések 51 %-a kapcsolódott az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodáshoz és/vagy az éghajlatváltozás mérsékléséhez. Az élelmezés- és
táplálkozásbiztonsággal kapcsolatos ágazatokra irányuló kutatási beruházások továbbra is
viszonylag stabilak voltak: 2018-ban 10 %, szemben a 2016. évi 12 %-kal. Ezenfelül az
élelmezés- és táplálkozásbiztonság fejlesztését célzó 2018. évi kezdeményezések több
partnerre (130 kedvezményezett országra) terjedtek ki.
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2. táblázat: A szakpolitikai prioritások tekintetében elért előrelépés18
Teljesítménykritériumok
1. A kisbirtokos gazdák ellenálló
képességének és megélhetésének
javítása
2. Az eredményes kormányzás
támogatása
3. A regionális mezőgazdaság és az
élelmezés- és táplálkozásbiztonság
támogatása
4. Az élelmezés- és
táplálkozásbiztonság szociális védelmi
mechanizmusainak megerősítése
5. A táplálkozás javítása
6. A humanitárius és fejlesztési
szereplők koordinálásának javítása a
reziliencia növelése érdekében
Összesen
Ebből:
Kutatási programok
A nemek közötti egyenlőség
szempontját figyelembe vevő
programok
Fő célkitűzés
Jelentős célkitűzés
Az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodással kapcsolatos
programok
Fő célkitűzés
Jelentős célkitűzés
18

Programok száma
2012

2014

2016

1 560

1 822

1 863

410

588

98

Kapott támogatás, millió EUR
2018

2012

2014

2016

4 471

2 022

2 137

2 120

632

1 160

395

535

188

228

333

151

94

102

123

124

278

341

455

63

148

2 503
149

Országok száma

2018

2012

2014

2016

2018

2 377

108

103

108

126

698

802

84

92

87

97

191

226

409

209

133

254

238

40

40

44

48

935

467

504

638

683

63

64

71

92

161

423

122

159

265

517

18

37

37

70

3 189

3 462

7 446

3 366

3 659

4 200

5 027

114

130

154

463

1 189

(16 %)

379

300

493

491

(10 %)

69

92

(71 %)

1 879

4 251

(57 %)

2 404

3 382

(67 %)

97

114

(88 %)

155
1 724

575
3 676

(8 %)
(49 %)

171
2 233

168
3 214

(3 %)
(64 %)

51
97

77
113

(59 %)
(87 %)

1 344

2 976

(40 %)

1 826

2 407

(48 %)

95

116

(89 %)

308
1 036

691
2 285

(9 %)
(31 %)

342
1 484

381
2 026

(8 %)
(40 %)

67
91

93
100

(72 %)
(77 %)

Az adatok az EU és mindössze tíz tagállam adatait tartalmazzák. A részletes módszertanért lásd az e jelentéshez mellékelt bizottsági szolgálati munkadokumentumot.

7

Az éghajlatváltozás mérséklésével
kapcsolatos programok
Fő célkitűzés
Jelentős célkitűzés

598

1 315

(18 %)

693

946

(19 %)

89

108

(83 %)

82
516

192
1 123

(3 %)
(15 %)

75
618

85
861

(2 %)
(17 %)

40
86

56
105

(43 %)
(81 %)
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A szakpolitikai prioritások tekintetében elért előrelépés
Ez a szakasz áttekintést nyújt az élelmezés- és táplálkozásbiztonsággal kapcsolatos hat
szakpolitikai prioritás támogatása érdekében folytatott tevékenységekről. Részletesebb
információk és konkrét példák a jelentést kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentumban
találhatók.
Az EU és a tagállamai fejlesztési együttműködési portfóliójának továbbra is az 1. és a
6. szakpolitikai prioritás („A kisbirtokos gazdák ellenálló képességének és megélhetésének
javítása” és „A humanitárius és fejlesztési szereplők koordinálásának javítása a reziliencia
növelése érdekében”) a legjelentősebb része. Ez a támogatás fokozottabban foglalkozik azzal
a mögöttes társadalmi-gazdasági, környezeti és biztonsági dinamikával, amely a fenntartható,
reziliens és egészséges élelmezési rendszerekben érvényesül. Az ilyen élelmezési rendszerek
kialakításának meg kell erősítenie a fenntartható vidékfejlesztést, valamint meg kell
akadályoznia az élelmezési válságokat. Az EU fokozta az élelmezési válságok elleni globális
hálózat támogatását, amely kritikus szerepet tölt be az agrár-élelmezési rendszerek
átalakításában, a konszenzuson alapuló információkra, a tőkeáttételes stratégiai
beruházásokra, valamint a humanitárius segítségnyújtás, a fejlesztés és a béke közötti
kapcsolat tekintetében összehangolt és átfogó fellépésre helyezett hangsúly mellett.
2. és 3. szakpolitikai prioritás: az EU és a tagállamai mintegy 40 országban hajtottak végre
földügyi kormányzásra irányuló beruházásokat, és nagymértékben fokozták a mezőgazdasági
vállalkozásokra irányuló felelős beruházásokat, különösen a fenntartható agár-élelmezési
értékláncokra vonatkozó kezdeményezések ötvözésével. Az EU ezenkívül fejlesztette a
fenntartható halászatot és akvakultúrát, különleges figyelmet fordítva a kisüzemi halászatra,
mivel az gazdasági és társadalmi előnyöket biztosíthat különösen a nők számára. Az EU és a
tagállamai ezenfelül fokozták a mezőgazdasági kutatáshoz és innovációhoz kapcsolódó
általános kormányzás és struktúrák támogatását, és számottevően javították az országos
kutatási kapacitást a nemzeti mezőgazdasági tudás- és innovációs rendszereken belül.
4. szakpolitikai prioritás: a szociális védelmi mechanizmusokra nyújtott támogatás
változatlan szinten maradt: 237 millió EUR-t tett ki 2018-ban. Az EU a vezérelveket, a levont
tanulságokat és az ígéretes gyakorlatokat tartalmazó útmutatócsomagot dolgozott ki a
sokkhatások és elhúzódó válságok esetén alkalmazott szociális védelmi programok
támogatása érdekében.19
Az 5. szakpolitikai prioritás keretében az EU már 2019-ben (a tervezettnél egy évvel
korábban) teljesítette azt a kötelezettségvállalását, hogy 2020-ig 3,5 milliárd EUR összegű
beruházást hajt végre a táplálkozáshoz kapcsolódóan, és fokozottabban törekedett annak
elemzésére, hogy az általa nyújtott segítséggel hogyan kerülhető el a visszamaradott fejlődés.
Az EU és a tagállamai továbbra is erősítik a globális kormányzási és elszámoltathatósági
mechanizmusokat, és támogatási programjaikban továbbra is foglalkoznak a hiányos
táplálkozás több formájával, hogy 2025-ig megvalósuljon a visszamaradott fejlődés globális
csökkentésére vonatkozó cél.
3. táblázat: Figyelemre méltó eredményeket felmutató projektekre vonatkozó példák
1. szakpolitikai
prioritás

19

Hollandia támogatja a PIP (Plan Intégré Paysan) megközelítést
alkalmazó „Projet d’Appui à la Production Agricole au Burundi
(PAPAB)” elnevezésű támogatási projektet. Gazdálkodási üzleti terv

https://europa.eu/capacity4dev/sp-nexus/documents
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alapján az élelmiszer-kistermelők hatékonyabb beruházásokat hajthatnak
végre a talaj termékenységének fenntartása, a gazdálkodási rendszer
rezilienciája, és így a jobb élelmezésbiztonság területén. E megközelítés
keretében 37 400 háztartás bizonyítottan növelte termelékenységét és
jövedelmét,
míg
18 700 hektár
mezőgazdasági
földterülettel
fenntarthatóbb módon gazdálkodnak. A „Geoadatok a mezőgazdaságért
és a vízért” elnevezésű, másik holland program műholdas adatokat
használ az élelmezésbiztonság javítására. A 14 ország 23 projektjére
kiterjedő program célja, hogy 2022-ig 4,5 millió mezőgazdasági
kistermelőhöz eljusson.
Írország 2018-ban 13 új és javított zöldség-, gabona-, gyökér- és
gumófajtát hozott forgalomba Malawiban, többek között vassal és
cinkkel biológiailag megerősített babot, valamint egy A-vitaminban
gazdag, narancshúsú édesburgonyát.
2. szakpolitikai
prioritás

Finnország az összes földterület-nyilvántartási adatot és a
földterületekhez kapcsolódó ügyleteket (öröklés, házasság felbontása,
ajándékozás stb.) kezelő országos vidéki földügyi információs rendszer
kifejlesztése érdekében a „Felelős és innovatív földügyi igazgatás”
elnevezésű projektet hajtja végre Etiópiában. 2019-ig 14,5 millió
parcellát vettek nyilvántartásba.

3. szakpolitikai
prioritás

Németország finanszírozást biztosított a „Nők mezőgazdasági
szakoktatása és -képzése” elnevezésű , a nők mezőgazdasági ágazaton
belüli készségfejlesztését támogató regionális projekthez. Németország
az Afrikai Unió Fejlesztési Ügynökségével (AUDA-NEPAD) együtt
hajtotta végre a projektet hat országban: Beninben, Burkina Fasóban,
Ghánában, Kenyában, Malawiban és Togóban.

4. szakpolitikai
prioritás

Az Egyesült Királyság20 által 23 fejlődő ország szociális védelmi
rendszeréhez nyújtott támogatás szegény és kiszolgáltatott embereknek
segített termelékenyebb és reziliensebb megélhetés kialakításában.
Ezenkívül kormányok számára nyújtott segítséget sokkhatásokra reagálni
képes rendszerek kiépítésében, többek között készpénztámogatást
biztosító programokkal például Kenyában és Etiópiában. Szélsőséges
időjárási eseményeket, például aszályokat és árvizeket követő
időszakokban ezek a programok segítettek az embereknek abban, hogy
elegendő élelmiszerhez jussanak, csökkentve az éhezés és az éhínség
kockázatát.

5. szakpolitikai
prioritás

Olaszország „SA.NI – Élelmezésbiztonság, táplálkozás és higiénia DélSzudán egyenlítői övezetének közösségei számára” elnevezésű projektje
1 550 ember számára biztosított vízhez való hozzáférést, valamint 450 nő
számára biztosította a „Biztonságos víz ügyének támogatója” elnevezésű
képzést, 5 000 várandós és/vagy szoptató nő számára pedig szülés előtti
szolgáltatásokat nyújtott.

20

E jelentés tárgyidőszakában az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja volt.
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6. szakpolitikai
prioritás

A humanitárius, helyreállítási és fejlesztési célú beruházások célzottabbá
tétele és jobb koordinációja, valamint az érdekelt felek és a kiválasztott
városokban élő, érintett lakosság konfliktussal szembeni rezilienciájának
erősítése érdekében az EU a „Gyors városprofil-alkotás a jemeni korai
helyreállításhoz” elnevezésű projektet finanszírozta.

Közös programozás
Jelentős előrelépés történt az EU és a tagállamai által folytatott közös programozás területén.
A megközelítést 23 országban fogadták el, és megkezdődött a végrehajtás. A folyamat
támogatása érdekében az EU új közös programozási iránymutatásokat és útmutatókat
dolgozott ki a konfliktus sújtotta és sérülékeny államok, valamint az előrehaladottabb fejlődő
és közepes jövedelmű országok számára21. Megrendezésre került továbbá két globális
kölcsönös tanulási esemény: 2018 decemberében Kambodzsában, 2019 novemberében pedig
Ugandában. Mindkét esemény a partnerországok és az EU képviselőinek széles körét és 16
tagállam képviselőit tömörítette, akik a közös megközelítések formalizálását, valamint az EU
országos szintű hatásának, véleményének és ismertségének fokozását célzó gyakorlati
lépéseket és eszközöket határoztak meg.
1. szövegdoboz: Uniós közös programozás Bolíviában
Bolívia volt az első országok egyike, amely közös programozásba kezdett az EU-val, nyolc
tagállammal és Svájccal. A 2017–2020 közötti időszakra vonatkozó közös európai stratégia
összhangban van Bolívia 2025-ig tartó időszakra vonatkozó hazafias menetrendjével,
valamint a 2016–2020 közötti időszakra vonatkozó gazdasági és társadalmi fejlődési tervvel.
A közös programozás az EU+ csoporton belül számos ágazatban elősegítette az
együttműködést és a koordinációt. Az élelmezés- és táplálkozásbiztonság területén
bebizonyította, hogy a rendszeres párbeszéd és a közös tevékenységek kulcsfontosságú
ösztönzőt jelentenek az EU partnereinek egybegyűjtéséhez a közös programozástól a közös
végrehajtásig.

2. szövegdoboz: Uniós közös programozás Madagaszkáron
2018-ban az EU, Németország és Franciaország közös programozásba kezdett és közös
elemzést dolgozott ki. Az ország első politikai hatalomváltását jelentő 2019. januári
elnökválasztást követően a madagaszkári kormány kidolgozta a 2019–2023 közötti időszakra
vonatkozó, Madagaszkár fellendítését célzó Plan Emergence Madagascar elnevezésű tervet,
amelynek meg kell határoznia a 2020-ban tervezett közös programozáshoz tartozó stratégiát.
Az EU partnerei egyre több ágazatközi közös programot és projektet hajtottak végre. Ez a
széles körű együttműködés javította a beavatkozások szinkronizálását és kiegészítő jellegét,
többek között a civil társadalomnak nyújtott támogatás tekintetében. Az élelmezés- és
táplálkozásbiztonság területén a hatékonyabb közös munkavégzés kultúrája egyértelműen
felgyorsította a közös végrehajtás területén elért előrelépést, és strukturált szakpolitikai
párbeszédet tett lehetővé a kormánnyal a különféle koordinációs platformokon.

21

https://europa.eu/capacity4dev/joint-programming/highlights?page=1

11

4. AZ EREDMÉNYEK JELENTÉSE
Az élelmezés- és táplálkozásbiztonsági kérdések többdimenziós jellege, a projektek
sokfélesége, a különböző végrehajtási rendszerek és csatornák, a fejlesztéspolitikák konkrét
céljai, valamint a tagállamok egyedi statisztikai gyakorlatai mind megnehezítik a helyszíni
hatást jelző, összesített standard mutatók bejelentését. Mindazonáltal az EU és a tagállamai
fokozzák az Eurostatnak történő jelentéstételre és a fenntartható fejlődési célokhoz
kapcsolódó jelentéstételre22 irányuló harmonizációs erőfeszítéseiket.
A 4. táblázat számszerűsített eredményeket közöl néhány kiválasztott témáról, nevezetesen az
élelmezésügyi szempontból rászoruló embereknek történő segítségnyújtásról, a
mezőgazdasági és a legelői ökoszisztémákkal való fenntartható gazdálkodásról, valamint a
kisbirtokos gazdáknak a fenntartható termelés, illetve a piacokhoz, a földterületekhez és a
finanszírozáshoz való hozzáférés javítása érdekében nyújtott támogatásról. Óvatosan kell
azonban eljárni bármilyen összehasonlítás elvégzésekor, mivel a számítási módszerek
országonként eltérőek lehetnek, és a táblázat nem ad teljes képet az egyes területeken tett
erőfeszítésekről, hanem csak a rendelkezésre álló eszközökkel elért eredményeket közli.
4. táblázat: Kimenetek és a helyszínen kifejtett hatás
Ausztria

2017–2018-ban az Osztrák Fejlesztési Ügynökség által finanszírozott
intézkedések 1 327 983 kisbirtokos gazdához jutottak el, céljuk az volt,
hogy fokozzák a fenntartható mezőgazdasági termelést és/vagy javítsák a
földterületekhez és más természeti erőforrásokhoz, a pénzügyi
szolgáltatásokhoz és/vagy a piacokhoz való hozzáférést. Közülük 399 217en élelmezésügyi szempontból rászorulóak voltak.

Európai
Bizottság
(2013–2018)

17 787 000 fogamzóképes korú nő és öt év alatti gyermek táplálkozással
kapcsolatos programok kedvezményezettje volt, közülük 1 381 000 fő volt
élelmezésügyi szempontból rászoruló (2018);
26 197 000 élelmezésügyi szempontból rászoruló ember részesült uniós
segítségnyújtásban;
fenntartható földgazdálkodási gyakorlatokat 4 152 000 hektáron vezettek
be;
6 985 000 kisbirtokos gazda volt kedvezményezettje olyan uniós
támogatású intézkedéseknek, amelyek a fenntartható termelésük, a
piacokhoz való hozzáférésük és/vagy a földbiztonságuk javítását célozták,
közülük 828 000 fő volt élelmezésügyi szempontból rászoruló (2018).

Finnország

22

A 2015–2017 közötti időszakban kétoldalú és civil társadalmi projektek a
fenntartható termelés, a piacokhoz való hozzáférés és/vagy a földbiztonság
javítása érdekében mintegy 3 106 000 gazdálkodó – köztük 41 % nő –
számára nyújtottak támogatást. A magánszektorbeli együttműködés több
mint 2 200 000 gazdálkodót támogatott. 120 000 család teremtett
biztonságos birtokviszonyt; a birtokviszonyról szóló igazolások 64 %-át
házastársak, 19 %-át pedig csak nők szerezték meg. Ezenfelül
3 245 400 hektár erdőterületet vontak fenntartható használat körébe

Az ENSZ Globális Megállapodása és a Global Reporting Initiative által kialakított jelentéstétel.
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kétoldalú, civil társadalmi és magánszektorbeli műveletekkel.
Franciaország

A 2016–2018 közötti időszakban 9 086 289 családi gazdaságot támogattak a
Francia Fejlesztési Ügynökség (AFD) által finanszírozott projektek,
amelyek célja a versenyképességük fokozása, a mezőgazdasági gyakorlataik
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodása, valamint a földterületekhez és a
pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésük megkönnyítése volt.
57 621 000 hektárra vonatkoztak a biológiai sokféleség megőrzését,
helyreállítását vagy a fenntartható gazdálkodást célzó programok (2016–
2018). A 2017–2019 közötti időszakban 5,4 millió élelmezésügyi
szempontból rászoruló ember részesült az európai ügyekért és a külügyekért
felelős minisztérium élelmezési segélyprogramjából.

Németország

A gazdasági együttműködésért és fejlesztésért felelős szövetségi
minisztérium (BMZ) globális élelmezés- és táplálkozásbiztonsági és jobb
táplálkozási programja (amely Németország „Egy világ – Éhezés nélkül”
elnevezésű kezdeményezésének része) 178 600 fogamzóképes korú nőre és
67 400 két év alatti gyermekre irányult, bizonyítottan javította a
táplálkozásukat 2018-ban. Legalább 16 000 000 élelmezésügyi szempontból
rászoruló ember részesült a német kormány élelmezés- és
táplálkozásbiztonság javítását célzó intézkedéseiből23.

Hollandia
(2019)

20 100 000 alultáplált ember részesült segítségnyújtásban, közülük mintegy
15 300 000 ember számára bizonyítottan javult az élelmiszer-bevitel;
19 200 000 kisbirtokos családi gazdaság részesült támogatásban, ezek közül
6 600 000 gazdaság növelte termelékenységét és/vagy jövedelmét, és
5 600 000 gazdaság piacokhoz való hozzáférése (is) javult;
673 000 hektár kiterjedésű mezőgazdasági földterület állapota javult, ebből
612 000 hektáron alkalmaztak ökohatékonyabb gyakorlatokat, és
118 000 hektár reziliensebbé vált a stressz- és sokkhatásokkal szemben;
113 000 mezőgazdasági termelő esetében jött létre biztonságos
birtokviszony.

Egyesült
Királyság

60 300 000 öt év alatti gyermeket, (szülőképes korú) nőt és serdülőkorú
lányt szólítottak meg táplálkozással kapcsolatos intézkedésekkel
(2015 áprilisa és 2019 márciusa között). A Nemzetközi Fejlesztési
Minisztériumnak (DFID) a 2018/19-es időszakban 49, folyamatban lévő
kereskedelmi agrárprogramja volt, amelyekből több mint 22 millió
gazdálkodó részesült, és amelyek több mint 140 000 munkahelyet tartottak
fenn, illetve teremtettek.

5. TEMATIKUS FÓKUSZ
A Tanács 2018. évi kérésének megfelelően ez a jelentés nagyobb figyelmet fordít két konkrét
témára: a nők felelősségvállalására és a vidéki foglalkoztatásra.
23

Ez a szám csak a (GIZ által végrehajtott) technikai együttműködési projektekre vonatkozik. A célcsoportok
közötti átfedések miatt az egyéb projektek (pénzügyi együttműködési projektek, többoldalú projektek) hatására
vonatkozó adatokat itt nem vettük figyelembe.
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A nők felelősségvállalása az élelmezés- és táplálkozásbiztonságért
A nemek közötti egyenlőség transzformatív megközelítése iránti uniós kötelezettségvállalást
tükrözve a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos szempontot tartalmazó élelmezés- és
táplálkozásbiztonsági intézkedések aránya a 2014. évi 37 %-ról 2018-ban 57 %-ra
emelkedett. Az uniós és a tagállami intézkedések egyre inkább javították a nők termelési
erőforrásokhoz való hozzáférését és foglalkoztatási lehetőségeit, magatartás-változtatást –
például vidéki háztartásokon belüli közös döntéshozatalt – ösztönöztek, valamint jogaik
érvényesítésére szolgáló platformokat biztosítottak a nők számára.
Kenyában, Mozambikban, Malawiban és Szenegálban a Hollandia által finanszírozott
LANDac program oly módon támogatja a nők mezőgazdasági földterülethez jutását, hogy
bevonja őket adatgyűjtésbe és a földügyi kormányzásra vonatkozó eszmecserékbe.
Malawiban az EU oly módon erősíti a kisbirtokos gazdák esetében a földügyi kormányzási
rendszereket, hogy a helyi hivatalnokokat a nők földtulajdon- és földhasználati jogaival
kapcsolatos képzésben részesíti, és a nők földtulajdon- és földhasználati jogaival foglalkozó
fórumon közreműködik a nők vezetői készségeinek erősítése érdekében. Olaszország
javította a nők értékláncokban való részvételét Mozambikban, Afganisztánban pedig fokozta
az anyák és a gyermekek táplálkozását érintő, közösségi alapú szolgáltatásokat. Maliban az
EU és Németország megkönnyítette a nők öntözött földterületekhez való hozzáférését,
ezáltal javította a változatos és egészséges étrendhez való hozzáférésüket.
Az EU és a tagállamai a partnerországokkal folytatott szakpolitikai párbeszédek során egyre
inkább a nemek közötti egyenlőség transzformatív megközelítését támogatják. Az EU és a
tagállamai Madagaszkáron ágazatközi partnerségek létrehozására irányuló lépésként
hozzájárultak például a nemek közötti egyenlőség közös elemzéséhez, Kolumbiában pedig
fokozták az EU partnerei közötti koordinációt a nőkkel szembeni erőszakkal kapcsolatos, a
nemek közötti egyenlőség szempontját figyelembe vevő üzenetek továbbítása területén.
A földügyi kormányzásnak, a táplálkozásnak és az értékláncnak a nemek közötti egyenlőség
szempontját érvényesítő megközelítését meghatározó uniós tematikus eligazítások között
szerepelt „A nemek közötti különbségnek az agrár-élelmezési értéklánc fejlesztésén keresztüli
felszámolása” a fejlesztést szolgáló értékláncelemzés módszertanának kiegészítéseként,
amely az értékláncok által a társadalmi fejlődésre – többek között a nemek közötti
egyenlőségre – kifejtett hatás értékelésére hivatott. Kambodzsában a fejlesztést szolgáló
értéklánc-elemzési eszköz rávilágított arra, hogy a nők részt vesznek a félintenzív és kis
ketreces tenyésztési rendszereket alkalmazó akvakultúra-tevékenységekben, és
alulreprezentáltak a halászati politikára vonatkozó döntéshozatalban.
Vidéki munkahelyek teremtése
A fenntartható beruházásokra és munkahelyekre irányuló Afrika–Európa szövetségről szóló
2018-as közlemény24 szerint az EU és afrikai partnerei munkahelyteremtési és növekedési
paktumokat dolgoznak ki, közös erőfeszítéseiket pedig a lehető legnagyobb munkahelyteremtési potenciállal rendelkező értékláncokra összpontosítják. A munkahely-teremtési és
növekedési
paktumok
adott
esetben
összekapcsolódnak
más
nemzetközi
kezdeményezésekkel, például a vidéki ifjúsági foglalkoztatásra vonatkozó G20kezdeményezéssel25.

24

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-africa-europe-jobs-alliancecommunication-643_en.pdf
25
https://www.consilium.europa.eu/media/23551/2017-g20-rural-youth-employment-en.pdf
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Az EU 2019 júliusában például megosztotta az ugandai kormánnyal a munkahelyteremtési és
növekedési paktumát26 azzal a céllal, hogy ösztönözze az összhangot azokkal
kulcsfontosságú uniós prioritásokkal, amelyek meghatározására a tagállamokkal, a
partnerként működő pénzügyi intézményekkel és más szereplőkkel együtt, valamint a
kormánnyal és a magánszektorral folytatott párbeszédek keretében került sor. A
munkahelyteremtési és növekedési paktum célja olyan erdészeti, gazdálkodási és
mezőgazdasági értékláncok támogatása, amelyek lehetővé teszik a munkahelyteremtést, az
innovációt, a nőknek és a fiataloknak a termelési folyamatban, az éghajlatváltozás
mérséklésében és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban való szerepvállalását,
valamint más programokkal való kiegészítő jelleget.
A beruházások és a munkahelyteremtés fellendítését célzó, uniós finanszírozású
tevékenységek között szerepel az AgriFI kezdeményezés, amely vegyes finanszírozással
mozdítja elő a kisbirtokos mezőgazdasági, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozásokra
(mkkv-k) irányuló beruházásokat. A mezőgazdasági értékláncok fejlesztésének támogatása
érdekében az EU kihasználja a helyi, regionális és globális piacok kínálta lehetőségeket, és a
fejlesztést szolgáló értékláncelemzés módszertanát alkalmazza az értékláncok
munkahelyteremtésre kifejtett hatásának értékeléséhez, például Zambiában (tojás és
akvakultúra), Hondurasban (kávé), Sierra Leonéban (pálmaolaj), Tanzániában (kávé), BissauGuineában (mangó és zöldcitrom), Burundiban (banán) és Beninben (ananász)27.
3. szövegdoboz: A munkahelyteremtés fellendítése a Sierra Leone-i értékláncokban
Németország a kakaó, a kávé, a rizs és a zöldségfélék értékláncán belüli munkahelyek
számának növelése érdekében támogatja s III. foglalkoztatás-ösztönzési programot. A
program mikro-, kis- és középvállalkozásokkal és az ifjúsággal folytatott, készségfejlesztési
célú együttműködést tartalmaz, az önfoglalkoztatás és a bérezésen alapuló foglalkoztatás
növelése érdekében erőteljes mentorálási és vezetési tanácsadási elemekkel. A 2016–2019
közötti időszakban a program 1200 vállalkozást támogatott és 36 000 fiatalt részesített
képzésben, ezáltal több mint 9 000 új munkahelyet és önfoglalkoztatási lehetőséget teremtett.
2019-ig több mint 250 000 ember részesült a programból.

26

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/68138/eu-jobs-and-growth-compact-ugandasupporting-job-creation-and-economic-growth_tk
27
Értéklánc-elemzéssel foglalkozó tanulmányok, 2016–2020: https://europa.eu/capacity4dev/value-chainanalysis-for-development-vca4d-
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4. szövegdoboz: Együttműködés a partnerországokkal a Száhel-övezeten belül a
munkahelyteremtés fellendítése, valamint a béke, a biztonság és a fejlődés
megvalósítása érdekében
A Száhel-övezetben és a Csád-tó térségében az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért több
mint 27 500 munkahelyet teremtett, 129 000 embernek segített jövedelemtermelő
tevékenységek fejlesztésében, valamint 50 000 ember számára tette lehetővé, hogy szakmai
képzésben és/vagy készségfejlesztésben részesüljön 2018–2019-ben. Az EU támogatása
kritikus jelentőségű a fiatalok gazdasági életben való részvételének növeléséhez, és így
hozzájárul az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért stabilizációs törekvéseihez a térségben.
Megközelítőleg
700 000
fiatal
munkahelyteremtési
és
szakmai
gyakorlati
kezdeményezésekben, szakmai képzésben és/vagy készségfejlesztési támogatásban részesült.
5. szövegdoboz: A fenntartható mezőgazdasági
élelmezésbiztonság fokozása Malawiban

növekedés,

foglalkoztatás

és

Az EU és Németország a kisbirtokos gazdák, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások
számos értékláncon (a manióka, a földimogyoró, a szójabab és a napraforgó értékláncán)
belüli jövedelemszerzési és foglalkoztatási lehetőségeinek gyarapítása érdekében támogatja a
KULIMA Malawi vidéki területein belüli jövedelem- és foglalkoztatásnövelési (MIERA)
programját. 2017 óta több mint 23 000 kisbirtokos gazda részesült farmgazdálkodással,
mezőgazdasági vállalkozással és marketinggel kapcsolatos képzésben, és 300 marketing- és
szerződéses gazdálkodási megállapodás aláírására került sor a vezető vállalatok és a
gazdálkodói szervezetek között. A gazdálkodók 20 %-kal növelték jövedelmüket, és 900
munkahely jött létre.

6. KÖVETKEZTETÉS
Az EU és a tagállamai átfogó megközelítést alkalmaznak a partnerországok szakpolitikáinak
és programjainak támogatására. A közös erőfeszítések az élelmezési válságokkal szemben
leginkább kiszolgáltatott emberek rezilienciájának erősítésére, a fenntartható élelmezési
rendszerekre irányuló felelős beruházások fokozására, a táplálkozási eredmények javítására,
az innováció ösztönzésére, valamint a nemek közötti egyenlőség kezelésére és a nők
felelősségvállalására helyezték a hangsúlyt. A jelentésben és a jelentést kísérő bizottsági
szolgálati munkadokumentumban ismertetett tapasztalatok a következők jelentőségét
bizonyítják:
1. Átfogó megközelítés alkalmazása a mindenki számára biztonságos és tápláló
élelmiszereket és egészséges étrendet lehetővé tevő, fenntartható és inkluzív
élelmezési rendszerekre. Ez azt jelenti, hogy a hangsúly az élelmezési rendszerek
egészére helyeződik, a fenntartható termeléstől a fogyasztásig, a feldolgozásig, a
kereskedelemig és a forgalmazásig, valamint az éghajlati, az egészségügyi, a
környezeti, a gazdasági és a társadalmi tényezők egyensúlyba hozataláig. Ez a
megközelítés – a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó II. uniós cselekvési tervvel
összhangban – figyelembe veszi a nemek közötti egyenlőséget. Elismeri továbbá a
halászatnak és az akvakultúrának az élelmezés- és táplálkozásbiztonság szempontjából
betöltött fontos szerepét, ami jobb tengerpolitikai irányítást tesz szükségessé, amely
támogatja a halállományokhoz, a földterületekhez és a vízkészletekhez való
hozzáférésre vonatkozó jogszabályokat, valamint szükségessé teszi, hogy külön
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hangsúly helyeződjön a kisüzemi halászok és a kisüzemi haltenyésztők számára
létrejött előnyökre.
2. Támogatás biztosítása az élelmezési válságok elleni globális hálózatnak, a
humanitárius segítségnyújtás, a fejlesztés és a béke közötti kapcsolat mentén a
fenntartható élelmezési rendszerekhez hozzájáruló legfontosabb szereplőnek. Az
EU és a tagállamai által nyújtott támogatás közös elemzést, stratégiai beruházásokat,
valamint nemzeti, regionális és globális szinten összehangolt válaszlépéseket von
maga után. A visszatérő élelmezési válságok megelőzése érdekében az EU-nak és a
tagállamainak továbbra is foglalkozniuk kell egyrészt az azonnali szükségletekkel,
másrészt a mögöttes társadalmi-gazdasági, környezeti és békét érintő tényezőkkel.
3. Az élelmezés- és táplálkozásbiztonság és a fenntartható mezőgazdaság több
érdekelt fél bevonására épülő megközelítésének előnyben részesítése a 2030-ig
tartó időszakra szóló menetrend tekintetében elért előrelépés felgyorsítása
érdekében. Ez a megközelítés különösen globális, regionális és helyi kormányzási
mechanizmusokat foglal magában. Globális normák kialakítása és alkalmazása
érdekében a stratégiának ki kell terjednie az ENSZ rendszerével (többek között a
római székhelyű ENSZ-intézményekkel és a Világélelmezés-biztonsági Bizottsággal),
kutatószervezetekkel, több érdekelt felet tömörítő globális platformokkal, a
magánszektorral és civil társadalmi szervezetekkel létrejött partnerségek
megerősítésére.
4. A mezőgazdasági kutatási és innovációs rendszerek megerősítése nemzeti,
regionális és globális szinten az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliencia
előmozdítása érdekében. Az EU-nak és a tagállamainak továbbra is támogatniuk kell
az intézményirányítási struktúrákat, valamint a regionális és nemzeti mezőgazdasági
kutatószervezetek kapacitásait, és a DeSIRA kezdeményezéshez hasonló, több érdekelt
felet tömörítő partnerségek keretében ösztönözniük kell a fenntartható innovációt.
5. A fenntartható mezőgazdaságra, a halászatra és a mezőgazdasági vállalkozásokra
irányuló, felelős köz- és magánberuházások növelése, többek között a kisbirtokos
gazdálkodás, a halászat és a mikro- kis- és középvállalkozások támogatását célzó
vegyes segítségnyújtással. Az EU-nak és a tagállamainak a gazdaságra, a környezetre
és a társadalmi fejlődésre kifejtett hatást kell továbbra is alapvető prioritásként
kezelniük a mezőgazdasági vállalkozásokra irányuló magánberuházások támogatása
során, többek között a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő, fenntartható
és inkluzív értékláncokra irányuló további beruházással.
6. A helyi és regionális forgalmazás támogatása, valamint a régiók közötti és a
régiókon belüli mezőgazdasági kereskedelem felgyorsítása. Az EU-nak és a
tagállamainak továbbra is támogatniuk kell az afrikai kontinentális
szabadkereskedelmi övezetről szóló megállapodáshoz hasonló megállapodásokat,
amelyek előmozdítják a regionális integrációt, és amelyek segítséget nyújthatnak új
piacok és új, méltányos munkahelyek létrehozásához, a versenyképesség fokozásához,
valamint az élelmiszerimport-függőség csökkentéséhez.
7. Az éghajlatváltozás szempontját figyelembe vevő mezőgazdaság – többek között
az agroökológia – előmozdítása, a fenntartható mezőgazdaság jelentőségének
elismerése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás
mérséklése során, ahogyan az a koroniviai mezőgazdasági együttműködésben 28 is
28

4/CP.23 számú határozat.
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szerepel, és ahogyan azt más releváns kötelezettségvállalások is kiemelik. Ebben az
összefüggésben az EU-nak és a tagállamainak segíteniük kell a fejlődő országoknak a
nemzeti szinten meghatározott hozzájárulásaik teljesítésében.
8. A hiányos táplálkozás valamennyi formájának kezelése, ugyanakkor a
legkiszolgáltatottabb népességcsoportokra helyezett hangsúly fenntartása. Az EUnak továbbra is értékelnie kell és jelentést kell készítenie arról, hogy milyen hatást fejt
ki a visszamaradott fejlődés visszaszorítására, ugyanakkor foglalkoznia kell a
kiszolgáltatott embereket érintő összes hiányos táplálkozási formával. A táplálkozási
programoknak hozzá kell járulniuk az élelmezési rendszerek fenntartható
átalakításához is.
Ezek az észrevételek a „Táplálkozás a növekedésért” csúcstalálkozóra és az élelmezési
rendszerekről 2021-ben tartandó ENSZ-csúcstalálkozóra való felkészülés során is relevánsak.
A Covid19-világjárvány és az élelmezésbiztonság
E jelentés véglegesítésekor a Covid19-világjárvány még alakulóban volt. A Covid19világjárványnak és az általa előidézett társadalmi-gazdasági válságnak az élelmezés- és
táplálkozásbiztonságra kifejtett összes hatása a korlátozó intézkedések súlyossága és a vidéki
megélhetést érintő továbbgyűrűző hatások tekintetében egyelőre még jórészt ismeretlen. A
korai jelek arra utalnak, hogy a hatások jelentősek lehetnek, sok millió ember veszítheti el
jövedelmét, ugyanakkor a helyi és az importált élelmiszerek ára is növekedhet a logisztikai
nehézségek, illetve – egyes esetekben – az exportkorlátozások miatt (például a rizs esetében).
Ezenfelül egyértelmű volt az a kockázat, hogy az egészségügyi válság kezelését célzó
intézkedések erősen súlyosbíthatják a jelenlegi élelmezési válságokat, mivel a mezőgazdasági
termelést egyes térségekben befolyásolhatja, hogy a gazdálkodók nehezen férnek hozzá
alapanyagokhoz, miközben más kihívásokkal is szembesülnek (ilyenek a szélsőséges
időjárási események, a károsítók és a betegségek, például egyiptomi vándorsáskák). A több
válsággal sújtott országok különösen ki vannak téve a bizonytalan élelmiszer-ellátás
kockázatának.
Az EU és a tagállamai jelenleg kiigazítják az együttműködési portfólióikat, hogy reagáljanak
ezekre a kihívásokra. Alapvetőbb tényező, hogy a Covid19-világjárvány rámutatott annak
szükségességére, hogy meg kell erősíteni az egységes egészségügyi megközelítést, és
foglalkozni kell az emberek és az állatok közötti kölcsönhatásokból fakadó betegségek egyre
gyakoribb előfordulásának mögöttes okaival, többek között a biológiai sokféleség
csökkenésével, a nem fenntartható gazdálkodási módszerekkel, valamint a nem biztonságos
élelmiszer-forgalmazással és -kereskedelemmel.
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