
Резюме за гражданите – Рамкова политика на ЕС за по-
добра продоволствена сигурност в развиващите се 

страни 
 

ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС? 

• Гладът и недохранването в света се увеличават, засягайки развитието на 
човечеството и социалната и политическа сигурност. Развиващите се страни 
бяха силно засегнати от увеличаването на цените на храните през периода 
2007-2008 г. и неотдавнашната финансова криза. 

• Това забави напредъка в постигането на Целите на хилядолетието за 
развитие (ЦХР), сред които са премахването на бедността и глада и за 
които ЕС е поел ангажимент. 

• Политическата нестабилност и гладът често вървят ръка за ръка. В Африка 
например близо 80 % от хората жертва на недохранване живеят в 
политически нестабилни държави - нещо, което наблюдаваме и в Азия и 
Латинска Америка. 

КОЙ ЩЕ ИМА ПОЛЗА ОТ ТОВА И КАК? 

Политиката на ЕС за продоволствена сигурност е насочена към: 

• хората жертва на недохранване в развиващите се страни, които най-често 
живеят в селски региони 

• собствениците на малки земеделски стопанства – доказано е, че 
инвестициите в малки стопанства имат най-голям принос за намаляването 
на бедността и за растежа. 

• създаването на гъвкави предпазни механизми в помощ на най-уязвимите – 
майки, малки деца, хора с увреждания и др. 

 

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ НА РАВНИЩЕ ЕС? 
 
• ЕС трябва да увеличи усилията си за подобряване на продоволствената 

сигурност в развиващите се страни като част от поетия ангажимент към 
Целите на хилядолетието за развитие, които 10 години по-късно все още 
са далеч от своето постигане. 

• Конференцията на ООН за ЦХР през септември ще даде възможност да 
бъде разгледан постигнатия напредък и да се определи по-ясно подходът за 
следващите пет години. Положението на ЕС на най-голям донор е особено 
важно. 

• Неотдавна, подготвяйки се за септемврийската конференция, ЕС прие нова 
политическа рамка за продоволствената сигурност и свързан с нея документ 
за хранителна помощ при извънредни ситуации като част от по-обширен 



преглед на политиката за развитие, включващ здравеопазването, 
образованието, равенството между половете и данъчното облагане. 

КАКВО ТОЧНО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ? 

 
• Политическата рамка означава, че ЕС и неговите държави-членки ще 

подпомагат развиващите се страни за: 

o увеличаване на наличните хранителни запаси, 

o подобряване на достъпа до храна, 

o подобряване на качеството на храната и гарантиране на приемането 
на подходящи храни, както и за 

o предотвратяване и управление на кризи. 

• Съюзът предлага редица практически мерки, сред които: 

o подпомагане на по-интензивно и екологосъобразно земеделие за 
малките стопани и по-специално за жените 

o значително увеличение на финансирането (с 50 %) за 
изследователска дейност за нуждите на селското стопанство с цел 
развитие до 2015 г. 

o съвместна инициатива с Африканския съюз, за да се ускори процесът 
на прилагане на насоките за политика за земите в Африка 

o подпомагане на специфични и по-общи мрежи за социална сигурност 

o подкрепа за реформата на Комитета за продоволствена сигурност с 
цел той да се превърне в централна световна институция по 
продоволствена сигурност. 

 

КОГА СЕ ОЧАКВА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ДА ВЛЕЗЕ В СИЛА? 

 

• Очаква се външните министри на държавите от ЕС да подкрепят предложената 
рамкова политика на 10-11 май.  
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