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RUNDA DAUHAŃSKA A ROLNICTWO

Nowy całościowy program negocjacji w dziedzinie rolnictwa ustalono na konferencji
ministerialnej, która odbyła się w Ad-Dausze w dniu 14 listopada 2001 r.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 207 ust. 3 i art. 218 TFUE.
Ramy trwających negocjacji w dziedzinie rolnictwa zostały określone w art. 20 zawartego
w Marrakeszu porozumienia w sprawie rolnictwa. W artykule tym członkowie Światowej
Organizacji Handlu (WTO) potwierdzili, że ograniczenie wsparcia i ochrony sektora rolnictwa
jest procesem ciągłym, który należy wdrażać stopniowo. Ponadto w art. 20 lit. d) porozumienia
wyjaśniono, że negocjacje powinny uwzględniać zagadnienia wychodzące poza ramy handlu
(takie jak ochrona środowiska naturalnego, bezpieczeństwo żywnościowe, rozwój obszarów
wiejskich, dobrostan zwierząt itp.) oraz specjalne i zróżnicowane traktowanie krajów
rozwijających się.

CELE RUNDY DAUHAŃSKIEJ

Czwarta konferencja ministerialna WTO, która odbyła się w Ad-Dausze (Katar) w listopadzie
2001 r., zapoczątkowała kolejny proces negocjacji w dziedzinie rolnictwa. Członkowie
zobowiązali się do wynegocjowania istotnej poprawy dostępu do rynków, stopniowego
wycofywania wszelkich form subsydiów wywozowych oraz istotnego ograniczenia wsparcia
wewnętrznego powodującego zakłócenia w handlu; do negocjacji włączono ponadto specjalne
i zróżnicowane traktowanie krajów rozwijających się oraz kwestie pozahandlowe wymienione
w propozycjach negocjacyjnych przedstawionych przez państwa należące do WTO.

NEGOCJACJE: OD CANCÚN DO NAIROBI

A. Stan działań
Nie dotrzymano uzgodnionych do tej pory terminów. Konferencja ministerialna, która odbyła
się w Cancún w dniach 10–14 września 2003 r., zakończyła się fiaskiem. Złożyło się na to kilka
czynników, zwłaszcza brak politycznej woli zbliżenia stanowisk członków oraz kontrowersje
wokół tzw. kwestii singapurskich: handlu i inwestycji, polityki konkurencji, przejrzystości
zamówień publicznych i ułatwień w handlu. Chociaż zagadnienia dotyczące rolnictwa (w tym
inicjatywa w sprawie bawełny przedstawiona przez cztery kraje afrykańskie) okazały się
poważną przeszkodą, to jednak niepowodzenie konferencji wynikło również z faktu, że kraje
rozwijające się odmówiły omówienia kwestii singapurskich.
Proces negocjacji wznowiono na początku 2004 r., a jego wynikiem było zawarcie porozumienia
ramowego Rady Generalnej z dnia 1 sierpnia 2004 r., w którym określono główne zasady
negocjacji. Skądinąd w decyzji tej usunięto też z agendy dauhańskiej trzy spośród kwestii
singapurskich. Były jeszcze szanse na zbliżenie rozbieżnych stanowisk członków podczas
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konferencji ministerialnej w Hongkongu w grudniu 2005 r., jednak w niektórych sprawach
nie udało się doprowadzić do zgody. Ostatecznie w 2008 r. przedstawiono zmienione
projekty warunków negocjacji, czyli zarys ostatecznego porozumienia, które chciano zawrzeć
w Genewie. „Pakiet z lipca 2008 r.” (TN/AG/W/4/Rev. 3) dotyczy następujących kwestii:
a. Wsparcie wewnętrzne
— Łączne wsparcie wewnętrzne powodujące zakłócenia w handlu (kategoria bursztynowa

+ kategoria niebieska + klauzula „de minimis”) (zob. nota 5.2.7) miano by zmniejszyć
o 75–85 % w przypadku UE, o 66–73 % w przypadku Stanów Zjednoczonych i Japonii,
o 50–60 % w przypadku pozostałych członków (w ciągu pięciu lat w przypadku krajów
rozwiniętych i ośmiu lat w przypadku krajów rozwijających się). W przypadku USA, UE
i Japonii miałaby zastosowanie natychmiastowa redukcja o 33 %, w przypadku pozostałych
członków – o 25 %.

— Kategoria bursztynowa (AMS) (zob. nota 5.2.7) miałaby ulec zmniejszeniu ogółem
o 70 % w przypadku UE, o 60 % w przypadku Stanów Zjednoczonych i Japonii oraz
o 45 % w przypadku pozostałych członków. Pułap cen i wsparcia dla danego produktu
odpowiadałby średniemu wsparciu w kategorii bursztynowej zgłoszonemu za lata 1995–
2000.

— Kategoria niebieska (zob. nota 5.2.7) zostałaby rozszerzona, lecz ograniczona do 2,5 %
produkcji w przypadku krajów rozwiniętych i 5 % produkcji w przypadku krajów
rozwijających się; ustalone zostałyby pułapy dla poszczególnych produktów.

— W przypadku klauzuli „de minimis” (zob. nota 5.2.7) pułap zostałby utrzymany na
poziomie 2,5 % produkcji w przypadku krajów rozwiniętych oraz 6,7 % w przypadku
krajów rozwijających się (nie byłoby jednak redukcji, jeśli wsparcie dotyczy głównie
rolników produkujących na własne potrzeby).

— Warunki dotyczące kategorii zielonej (zob. nota 5.2.7) zostałyby zaostrzone.

b. Dostęp do rynków
— Należności celne zostałyby obniżone według formuły przewidującej większe redukcje

wyższych opłat celnych. W przypadku krajów rozwiniętych redukcje wynosiłyby od 50 %
(w przypadku należności celnych niższych niż 20 %) do 70 % (w przypadku taryf wyższych
niż 75 %), przy czym średnia minimalna redukcja wynosiłaby 54 % w przypadku krajów
rozwiniętych oraz od 33,3 do 44–48 % w przypadku krajów rozwijających się. Kraje
najsłabiej rozwinięte byłyby zwolnione z obowiązku redukcji.

— Produkty wrażliwe (w przypadku wszystkich krajów) oraz produkty szczególne
(w przypadku krajów rozwijających się) podlegałyby mniejszym redukcjom. Jednak
redukcje dotyczące produktów wrażliwych można by skompensować przez wprowadzenie
kontyngentów taryfowych objętych preferencyjnymi stawkami opłat, a produkty
szczególne można by w ogóle zwolnić z redukcji.

— Specjalna klauzula ochronna (zob. nota 5.2.7) zostałaby stopniowo wycofana
w krajach rozwiniętych. Kraje rozwijające się otrzymałyby nowy specjalny mechanizm
zabezpieczający (SSM) dla 2,5 % pozycji taryfowych, który umożliwiałby im czasowe
podnoszenie opłat celnych w razie wzrostu importu lub spadku cen.

c. Konkurencja eksportowa
— Subsydia wywozowe (zob. nota 5.2.7), w tym subsydia ukryte pod postacią kredytów

eksportowych, przepisów dotyczących państwowych przedsiębiorstw handlowych
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zajmujących się eksportem, a także pomocy żywnościowej świadczonej poza sytuacjami
nadzwyczajnymi, zostałyby wycofane do końca 2013 r.

W dniu 6 grudnia 2008 r. prowadzący negocjacje w sprawie rolnictwa przedstawił najnowszy
zmieniony projekt warunków negocjacji. Aby wyjść z impasu, na ósmej konferencji
ministerialnej w 2011 r. przyjęto nowe podejście i zdecydowano, że członkowie wybiorą
zagadnienia, co do których mogą szybciej dojść do porozumienia. Na tej podstawie dziewiąta
konferencja ministerialna, która odbyła się na Bali w grudniu 2013 r., skupiła się na kilku
kwestiach związanych z rolnictwem z myślą o osiągnięciu porozumień częściowych. Wreszcie,
na dziesiątej konferencji ministerialnej, która odbyła się w Nairobi (Kenia) w dniu 18 grudnia
2015 r., osiągnięto porozumienie w oparciu o program prac ustalony na Bali.
B. Pakiet z Nairobi
Na konferencji ministerialnej w Nairobi przyjęto cztery nowe decyzje dotyczące rolnictwa,
mianowicie następujących kwestii:
— Konkurencja eksportowa. Wspomniana decyzja grupuje subsydia wywozowe z innymi

rodzajami instrumentów wsparcia, które mogą zakłócać konkurencję. Należy podkreślić
kluczową rolę odegraną przez Unię Europejską w negocjacjach tego porozumienia,
które doprowadziło do przyjęcia wspólnego stanowiska z państwami będącymi dużymi
światowymi eksporterami. Jeżeli chodzi o subsydia wywozowe, kraje rozwinięte
są zobowiązane do ich bezzwłocznego wyeliminowania (z wyjątkiem kilku dotacji
dotyczących produktów przetworzonych, których wyeliminowanie odłożono do 2020 r.).
Kraje rozwijające się również muszą znieść wszelkie subsydia wywozowe do końca
2023 r. Umowa umożliwia przyspieszenie znoszenia subsydiów dotyczących bawełny.
Jeżeli chodzi o kredyty eksportowe, w decyzji określono, że maksymalny okres
spłaty musi wynosić 18 miesięcy w przypadku krajów rozwiniętych i będzie mógł
osiągać (tymczasowo) 36 miesięcy w przypadku krajów rozwijających się. Decyzja
zobowiązuje również członków WTO do dołożenia wszelkich starań w celu dopilnowania,
by ewentualny monopol eksportowy państwowych przedsiębiorstw handlowych nie
powodował zakłóceń handlu. Decyzja zapewnia również, że rzeczowa pomoc
żywnościowa udzielana krajom rozwijającym się nie będzie miała negatywnego wpływu
na lokalną lub regionalną produkcję. Również monetyzacja pomocy żywnościowej
podlega ograniczeniom.

— Utrzymywanie rezerw publicznych na potrzeby bezpieczeństwa żywnościowego w krajach
rozwijających się. Pod naciskami G33 (zob. poniżej) w czasie konferencji ministerialnej
na Bali w 2013 r. członkowie WTO postanowili nie podejmować środków prawnych
wobec programów pomocy żywnościowej. Nowy tekst utrzymuje nadal tę sytuację aż do
znalezienia trwałego rozwiązania.

— Bawełna. W związku z tym, że w Nairobi nie negocjowano w sprawie wewnętrznego
wsparcia rolnego, nowa umowa przewiduje, że od dnia 1 stycznia 2016 r. kraje rozwinięte
muszą przyznawać, w ramach swoich odpowiednich systemów preferencyjnych, bezcłowy
i bezkontyngentowy dostęp do rynków w odniesieniu do eksportowanej bawełny
pochodzącej z krajów najsłabiej rozwiniętych. Podobne zobowiązania zostaną na dalszym
etapie podjęte przez kraje rozwijające się, zwłaszcza przez Chiny.

— Specjalny mechanizm zabezpieczający dla krajów rozwijających się. Państwa będące
eksporterami produktów rolnych (jak Australia, Brazylia czy Stany Zjednoczone) zawsze
sprzeciwiały się podnoszeniu, nawet tymczasowemu, należności celnych przez kraje
rozwijające się w odpowiedzi na gwałtowny wzrost przywozu lub spadek cen. Na mocy tej
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nowej decyzji krajom rozwijającym się przysługuje specjalny mechanizm zabezpieczający
funkcjonujący w oparciu o progi uruchamiające związane z wielkością przywozu i cenami.

Pakiet z Nairobi uprościł ponadto reguły preferencyjnego pochodzenia dla krajów najsłabiej
rozwiniętych oraz przedłużył obecnie stosowane odstępstwo na usługi z tych krajów (do dnia
31 grudnia 2030 r.).
Konferencja z Nairobi potwierdziła zmianę podejścia w negocjacjach handlowych, sprzyjając
porozumieniom częściowym. Ponadto w deklaracji ministerialnej uznano, że członkowie WTO
nie podzielają takiego samego poglądu, jeśli chodzi o zamiar kontynuowania negocjacji
handlowych w ramach struktury dauhańskiej.
C. Po konferencji z Nairobi: stanowiska w sprawie pozostałych dziedzin dauhańskich
1. Unia Europejska
Korzystając od czasu do czasu ze wsparcia grupy krajów zwanych przyjaciółmi
wielofunkcyjności, Unia opowiada się przede wszystkim za wielostronnym systemem handlu
bardziej ukierunkowanym na rynki, lecz uwzględniającym również zasady zrównoważonego
rozwoju w sprawach społecznych i gospodarczych oraz w dziedzinie ochrony środowiska.
UE bazuje na dotychczasowych działaniach w dziedzinie wsparcia wewnętrznego [reformy
WPR (zob. nota 5.2.3)] oraz dostępu do rynków [inicjatywa „Wszystko oprócz
broni” (zob. nota 6.2.3)]. Przewidziane zmniejszenie wsparcia wewnętrznego nie stanowi
w gruncie rzeczy większego problemu. W latach 2012–2013 łączne wsparcie w kategorii
bursztynowej i niebieskiej oraz w przypadku klauzuli „de minimis” wyniosło w Unii około
10 mld EUR (G/AG/N/EU/26), czyli poniżej poziomu przewidzianego w ostatnim projekcie
warunków negocjacji dla łącznego wsparcia wewnętrznego powodującego zakłócenia w handlu
(22 mld EUR) (zob. nota 5.2.7).
Skądinąd w ostatnio przedstawionej propozycji zasad dotyczących zobowiązań Unia
zaakceptowała średnią redukcję taryf o 60 % w ramach działań na rzecz dostępu do rynków,
co jest bez wątpienia najbardziej drażliwą kwestią z perspektywy unijnego rolnictwa. Unia
potwierdziła też, że chce osiągnąć równowagę w dalszym procesie reformowania systemu
handlu produktami rolnymi dzięki zapewnieniu specjalnego traktowania krajów rozwijających
się, szczególnym zobowiązaniom dotyczącym produktów wrażliwych czy też realnemu
uwzględnieniu kwestii pozahandlowych (zob. nota 5.2.7).
2. USA
W swoim najnowszym projekcie prowadzący negocjacje rolne wezwał Stany Zjednoczone
do obniżenia ich subsydiów do poziomu 13–16,4 mld USD. Tymczasem Stany Zjednoczone,
lekceważąc wcześniejsze krytyki formułowane w związku z ich dopłatami przeciwcyklicznymi,
wzmocniły wsparcie wewnętrzne zakłócające wymianę w ramach ostatniej ustawy rolnej
(Farm Bill) z 2014 r. Ponadto wszystko wskazuje na to, że nowa administracja Trumpa
zaniecha aktualnych znaczących globalnych procesów zarządzania (po pierwsze WTO, a także
cele zrównoważonego rozwoju ONZ w okresie do 2030 r. i zawarte w Paryżu w grudniu
2016 r. porozumienie w sprawie zmiany klimatu – COP 21), wzmocni protekcjonizm i dokona
radykalnej zmiany podejścia w amerykańskiej polityce rolnej w ramach Farm Bill 2018 r.
3. Grupa z Cairns
Grupa ta, skupiająca 17 państw-eksporterów, w których wspólnym interesie leży zmniejszenie
szkodliwych dla rolnictwa przeszkód, ma bardzo negatywny stosunek do krajów rozwiniętych,
które utrzymują wysoki poziom subsydiów. Grupa odnosi się bardzo sceptycznie do koncepcji
wielofunkcyjności rolnictwa zalecanej przez Unię Europejską.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.2.3.pdf
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4. Kraje rozwijające się
Kraje rozwijające się, które stanowią trzy czwarte członków WTO, skupiają się na obronie
własnej produkcji rolniczej oraz na aspektach pozahandlowych (m.in. bezpieczeństwo
żywności, środki utrzymania, ubóstwo, zatrudnienie na obszarach wiejskich). Kraje te domagają
się również specjalnego i zróżnicowanego traktowania dostosowanego do ich specyfiki. Kraje
te stworzyły nowe sojusze, aby skuteczniej walczyć o swoje interesy.
— W 2006 r. 22 spośród członków grupy G20 zjednoczyło się pod przywództwem Indii

i Chin, aby chronić jednocześnie miliony drobnych rolników i rodzący się przemysł przed
zbyt silnymi obniżkami opłat celnych.

— W 2003 r. zawiązał się nowy sojusz między Unią Afrykańską, państwami Afryki,
Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz krajami najsłabiej rozwiniętymi (G90), dotyczący szeregu
wspólnych stanowisk negocjacyjnych w zakresie rolnictwa, dostępu do rynków produktów
nierolnych, kwestii singapurskich oraz rozwoju.

— Ponadto powstał sojusz krajów rozwijających się (G33) na rzecz uznania produktów
strategicznych oraz na rzecz specjalnego mechanizmu zabezpieczającego dla krajów
rozwijających się (który ostatecznie został włączony do pakietu z Nairobi).

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament Europejski wielokrotnie wypowiadał się na temat negocjacji w ramach rundy
dauhańskiej. Czuwając nad przestrzeganiem mandatu negocjacyjnego przyznanego Komisji, PE
nieustannie wspierał wysiłki przedstawicieli europejskich zmierzające do osiągnięcia postępów
w negocjacjach i zawarcia wyważonego porozumienia [rezolucje z dnia 4 kwietnia 2006 r.
(Dz.U. C 293 E z 2.12.2006, s. 155), z dnia 9 sierpnia 2008 r. (Dz.U. C 9 E z 15.1.2010), z dnia
16 grudnia 2009 r. (Dz.U. C 286 E z 22.10.2010) i z dnia 14 września 2011 r. (T7-0380/2011)].
Albert Massot
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0380
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