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WSKAZÓWKI 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. uważa, że wspólna polityka rolna stanowi, od jej wprowadzenia w życie w 1962 r., filar 

polityki europejskiej; przypomina, że od momentu ustanowienia WPR UE kładła nacisk 

na „preferencję wspólnotową”, która polega na preferowaniu produktów pochodzących z 

państw członkowskich; 

2. wskazuje, że wspólna polityka rolna UE jest sprzeczna z wielkimi politykami rolnymi na 

świecie, w ramach których wsparcie dla rolników jest bezpośrednio powiązane z cenami i 

z wielkością produkcji oraz jest antycykliczne; jest zdania, że w tych warunkach ważne 

jest negocjowanie umów o wolnym handlu w sektorze rolnictwa, które nie zdestabilizują 

europejskiego sektora rolnego i obszarów wiejskich; 

3. podkreśla, że handel produktami rolnymi oraz sektor rolno-spożywczy odgrywają 

kluczową rolę w stymulowaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu miejsc pracy, 

zwłaszcza na obszarach wiejskich; podkreśla, że inwestycje w sektorze i umocnienie 

pozycji UE jako kluczowego gracza na światowym rynku są niezbędne dla przyszłości 

unijnego rolnictwa; 

4. zdaje sobie sprawę, że rolnicy UE będą musieli w przyszłości podjąć ważne wyzwania, i 

uważa, że w związku z tym istnienie wspólnych i stabilnych ram europejskich 

wspierających rolników unijnych za pośrednictwem WPR jest niezbędnym elementem 

pobudzania inwestycji i wspierania wzrostu w sektorze rolno-spożywczym; 

5. z zadowoleniem przyjmuje, że w swoim komunikacie „Handel z korzyścią dla 

wszystkich” Komisja Europejska zawarła odniesienie do sektora rolno-spożywczego jako 

sektora, w którym możliwości wywozu mają kluczowe znaczenie i który należy aktywnie 

promować w ramach nowej wspólnotowej strategii w zakresie handlu i inwestycji; 

6. nalega, jak ważne jest zapewnienie większej spójności między środkami 

zaproponowanymi w ramach nowej strategii handlowej Unii a środkami przyjętymi w 

ramach WPR, aby zagwarantować rolnikom odpowiednie dochody i chronić europejski 

model produkcji przyjazny środowisku i zwierzętom oraz zapewniający bezpieczeństwo 

żywności i równowagę terytorialną; przypomina o potrzebie zagwarantowania 

efektywności gospodarczej i społecznej europejskiego modelu rolnego, co Parlament 

podkreślił już w rezolucji z dnia 8 lipca 2015 r. dotyczącej TTIP; 

7. wyraża ubolewanie w związku z tym, że w komunikacie „Handel z korzyścią dla 

wszystkich” nie uznano wyraźnie wielofunkcyjnego charakteru i specyfiki sektora rolnego 

jako kluczowych elementów do uwzględnienia przy opracowywaniu polityki handlowej 

UE; 

8. uważa, że ważne znaczenie w kontekście aktualnych kryzysów w sektorze rolnym ma 

otwieranie nowych rynków dla produktów rolnych UE, takich jak produkty mleczarskie, 

mięso i żywe zwierzęta, a także owoce i warzywa; podkreśla potrzebę określenia nowych 
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rynków zbytu o dużym potencjale nabywczym; 

9. zachęca do negocjowania i zatwierdzania jedynie takich dwustronnych i wielostronnych 

porozumień z państwami trzecimi, które będą wyważone i które będą umożliwiały 

zapewnienie specjalnych zabezpieczeń dla sektorów wrażliwych oraz odpowiedniej 

ochrony wszystkim europejskim producentom rolnym; zdecydowanie popiera wyłączenie 

sektorów, które mogłyby poważnie ucierpieć; 

10. jest zdania, że podczas negocjacji w sprawie umów o wolnym handlu trzeba bronić 

identyfikowalności produktów rolnych oraz skutecznych zasad pochodzenia, co pozwoli 

uniknąć sytuacji, w której zasady te są podważane przez inne porozumienia między 

partnerami UE, którzy są stronami umów o wolnym handlu, i innymi państwami trzecimi; 

w związku z tym wzywa Komisję do wyłączenia wrażliwych produktów rolnych z 

wszelkiego rodzaju kumulacji zasad pochodzenia; przypomina Komisji, że celem 

negocjacji w sprawie umów o wolnym handlu jest ułatwianie handlu autentycznymi 

produktami UE oraz produktami pochodzącymi od partnerów UE, którzy są stronami 

umów o wolnym handlu; 

11. uważa za konieczne uwzględnienie określonych utrudnień dla drobnych producentów 

rolnych oraz niekorzystnych warunków na obszarach zagrożonych; uważa, że UE musi 

zachować swoją silną markę kojarzoną z wysokiej jakości produktami; opowiada się za 

tym, by przed przystąpieniem do jakichkolwiek nowych negocjacji w sprawie umów o 

wolnym handlu podjąć pełną współpracę z zainteresowanymi stronami w europejskim 

sektorze rolno-spożywczym; 

12. uważa, że umowa o wolnym handlu, która ma zostać zawarta z Kanadą, a także umowy o 

wolnym handlu obecnie negocjowane z USA i państwami Mercosuru lub przewidywane 

umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią otworzą rynek UE dla najbardziej 

konkurencyjnych producentów rolnych na świecie oraz producentów o największym 

potencjalne eksportowym; apeluje zatem do Komisji, aby w odpowiedni sposób chroniła 

wrażliwe produkty rolne; 

13. przypomina, że Stany Zjednoczone są wciąż największym rynkiem eksportowym dla 

unijnych produktów rolnych; wzywa Komisję do dopilnowania, aby negocjacje w sprawie 

TTIP doprowadziły do zawarcia ambitnej, kompleksowej i wyważonej umowy handlowo-

inwestycyjnej bazującej na wysokich standardach, która promowałaby zrównoważony i 

sprzyjający włączeniu wzrost, a także zwiększone przepływy handlowe w sektorze rolnym 

UE; 

14. uważa, że należy koniecznie zwiększyć wartość dodaną rolnictwa i organizować 

kampanie promocyjne w celu otwarcia nowych rynków; podkreśla, że należy przede 

wszystkim umocnić europejskie systemy jakości, ponieważ zapewniają one najlepszy 

wizerunek marki produktom UE na rynku światowym, co pośrednio przynosi korzyści 

całemu europejskiemu sektorowi rolnictwa; 

15. jednak za kluczowe uznaje stymulowanie popytu wewnętrznego, zwłaszcza w zakresie 

spożycia owoców i warzyw, jako że w 24 państwach członkowskich z 28 nie spożywa się 

zalecanej przez Światową Organizację Zdrowia dziennej porcji 400 gramów; 

16. z zadowoleniem przyjmuje realistyczną ocenę opracowaną przez Komisję dotyczącą 
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ciągłego braku postępów w dauhańskiej agendzie rozwoju; uważa, że nawet jeżeli 

wielostronne negocjacje są nieodzowne, dauhańska agenda rozwoju wyraźnie nie spełniła 

oczekiwań europejskiego sektora rolno-spożywczego mimo jednostronnych ustępstw ze 

strony UE, takich jak ustępstwa przyznane podczas 10. konferencji ministerialnej w 

Nairobi; wzywa w związku z tym UE do określenia nowej i skuteczniejszej strategii 

dotyczącej wielostronnych negocjacji w ramach WTO; 

17. podkreśla znaczenie układów o stowarzyszeniu oraz pogłębionych i kompleksowych 

umów o wolnym handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą dla sektora rolnego UE i wzywa 

Komisję oraz państwa członkowskie do szybkiego zapewnienia pełnego wdrożenia tych 

porozumień; 

18. uważa, że podczas prowadzenia negocjacji handlowych wpływających bezpośrednio na 

europejskie interesy rolne wiodącą rolę w zakresie wszystkich kwestii rolnych należy 

powierzyć komisarzowi ds. rolnictwa; uważa, że zgodnie z zasadą kolegialności 

obowiązującą w Komisji nie należy nigdy podejmować decyzji w sprawie zawarcia 

porozumień handlowych wbrew ocenie tego komisarza dotyczącej fundamentalnych 

interesów rolnictwa UE; 

19. podkreśla, że rolnictwo to dziedzina polityki o wybitnie strategicznym znaczeniu, od 

której zależy zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego i stylu życia wszystkich 

Europejczyków, oraz że strategia handlowa UE powinna być spójna z celami WPR 

określonymi w art. 39 TFUE; w związku z tym odrzuca wszelkie negocjacje, które mogą 

zagrozić działaniom inwestycyjnym w europejskim sektorze rolno-spożywczym lub w 

ramach których rolnictwo europejskie poświęca się jako zwykłą kartę przetargową; 

zwraca się do Komisji, by przestała przedkładać interesy przemysłu i usług nad interesy 

rolnictwa; 

20. ubolewa ponadto nad sytuacjami, w których rolnicy doświadczają konsekwencji 

konfliktów politycznych, których przyczyna nie leży w sektorze rolnictwa; 

21. podkreśla zagrożenia związane z efektem kumulacyjnym koncesji taryfowych, 

wynikających z wielostronnych lub dwustronnych negocjacji bądź z niezależnych 

systemów, takich jak GSP; przypomina, że do 71 % przywozu artykułów rolno-

spożywczych do Unii stosuje się zerową stawkę celną; 

22. uważa, że porozumienia handlowe muszą zawierać klauzule ochronne odnoszące się do 

postanowień, z których to klauzul można by skorzystać dzięki uproszczonym i 

elastycznym mechanizmom; 

23. zwraca się do Komisji o zachowanie szczególnej ostrożności przy przygotowywaniu lub 

zmienianiu ofert dostępu do rynków podczas negocjacji handlowych oraz o opracowanie 

strategii ochrony sektorów wrażliwych; domaga się, by takie oferty opierały się 

systematycznie na wyczerpującej i niezależnej ocenie wpływu, jaki na unijny sektor 

rolnictwa miałoby udzielenie nowych koncesji handlowych państwom trzecim; 

24. przypomina, że Komisja musi przedstawić indywidualną ocenę skutków dla każdego 

nowego wniosku dotyczącego porozumienia handlowego, w tym analizę wpływu na rynki 

lokalne i regionalne; z niecierpliwością oczekuje na wyniki oceny skutków dotyczącej 

skumulowanego efektu różnych kontyngentów na produkty wrażliwe już udzielonych 
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naszym partnerom, negocjowanych czy planowanych, którą to ocenę Komisja obiecała 

przeprowadzić podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa w dniu 11 kwietnia 2016 r.; 

25. wzywa Komisję, aby terminowo przekazała ustalenia Parlamentowi i aby przed 

przyjęciem lub zaproponowaniem jakiejkolwiek oferty handlowej zaczekała na 

stanowisko Parlamentu, a także by zmieniła lub wycofała przedłożone już oferty 

handlowe bądź oferty, które są na etapie opracowywania, jeżeli oceny ich skutków 

ujawnią niekorzystne konsekwencje dla produktów wrażliwych; zwraca się do Komisji o 

dokonanie oceny otwarcia się UE na produkty rolne na rynku światowym; 

26. podkreśla, że unijny przemysł rolno-spożywczy jest wydajnym sektorem gospodarki Unii, 

który wyróżnia się jakością, różnorodnością oraz innowacją w produkcji, a także 

przyczynia się w istotny sposób do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego; 

27. jest zdania, że szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę małych i średnich 

gospodarstw rolnych, zarówno na etapie negocjacji umów, jak i podczas analizy ich 

skutków; 

28. uważa, że Komisja musi przekazać Parlamentowi jasne i wiarygodne dane celne o 

towarach wprowadzanych do Unii i że towary te powinny być monitorowane; 

29. podkreśla, że wysokie standardy europejskie w zakresie środowiska naturalnego, 

bezpieczeństwa żywności, dobrostanu zwierząt i warunków socjalnych, które 

odzwierciedlają nasze wartości społeczne i których domagają się europejscy konsumenci, 

stawiają rolników z UE w niekorzystnej z ekonomicznego punktu widzenia sytuacji w 

porównaniu do rolników z państw trzecich, co jest związane z modelami produkcji, 

rozmiarem struktur produkcyjnych oraz zazwyczaj niższymi standardami w tych 

państwach; uważa, że porozumienia handlowe powinny promować uczciwą konkurencję 

między poszczególnymi partnerami handlowymi, tak by rolnicy UE mogli czerpać 

maksymalne korzyści z koncesji taryfowych i nie byli narażeni na nieuczciwą 

konkurencję; 

30. podkreśla potrzebę zagwarantowania, że standardy unijne dotyczące bezpieczeństwa 

żywności i środowiska są chronione dzięki stosowaniu mechanizmów wzajemności i 

ochronie podstawowych wartości, jak zasada ostrożności, zrównoważone rolnictwo oraz 

wysoki poziom identyfikowalności i oznakowania produktów; zwraca uwagę na znaczne 

rozbieżności w międzynarodowych standardach w zakresie dobrostanu zwierząt i potępia 

wykorzystywanie najniższego wspólnego mianownika w porozumieniach handlowych; 

31. kładzie nacisk na potrzebę bardziej rygorystycznych kontroli granicznych przywożonych 

towarów i wzmożenia kontroli warunków produkcji i wprowadzania towarów na rynek 

dokonywanych przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii na terenie państw eksportujących 

do UE, tak aby zagwarantować zgodność z unijnymi zasadami; 

32. zwraca uwagę na słabą ochronę dobrostanu zwierząt zapewnianą przez wielu 

wyspecjalizowanych partnerów handlowych UE, jak to ma miejsce w przypadku USA, 

gdzie brak przepisów na poziomie federalnym chroniących zwierzęta gospodarskie, zanim 

zostaną przeznaczone na ubój; domaga się, by Komisja we wszystkich bieżących i 

przyszłych dwustronnych i wielostronnych negocjacjach handlowych uwzględniała 

dobrostan zwierząt jako zagadnienie związane z handlem, tak by wszystkie produkty 
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zwierzęce przywożone z krajów rozwiniętych musiały przestrzegać przepisów UE w 

zakresie dobrostanu zwierząt, a produkty przywożone z krajów rozwijających się musiały 

spełniać równorzędne standardy; 

33. podkreśla, że w negocjacjach handlowych pomiędzy UE i krajami trzecimi szczególną 

uwagę należy zwrócić na stosowanie pestycydów, zwłaszcza na różnorakie podejścia do 

ich wykorzystywania, ponieważ standardy stosowania pestycydów są znacznie wyższe w 

UE niż w krajach trzecich; 

34. podkreśla, jak ważne jest, aby w negocjowanych porozumieniach z państwami trzecimi 

nie było postanowień, które mogłyby ograniczyć lub osłabić gwarancje, jakie Unia 

zapewnia obecnie konsumentom w ramach sektora rolno-spożywczego, zwłaszcza w 

odniesieniu do stosowania produktów uzyskanych z GMO czy z klonowanych zwierząt;  

35. domaga się, by przywóz produktów rolnych do UE był dozwolony tylko w przypadku 

spełnienia przez przywożone produkty europejskich standardów ochrony konsumentów, 

dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska naturalnego, przy zachowaniu minimalnych 

standardów socjalnych; 

36. zwraca się do Komisji, by nie zezwalała na przywóz produktów rolnych sprzedawanych 

klientom po cenach niższych od realnych kosztów produkcji, aby zwalczać wszelkie 

rodzaje dumpingu socjalnego, ekonomicznego i ekologicznego; 

37. nalega, by konsumenci otrzymywali dokładne informacje o właściwościach produktów 

podlegających wymianie handlowej; 

38. biorąc pod uwagę, że chronione oznaczenia geograficzne zapewniają europejskiemu 

rolnictwu jeden z najważniejszych elementów przewagi konkurencyjnej oraz że w 

przypadku produktów z państw trzecich można również wnioskować o objęcie ochroną 

systemu oznaczeń geograficznych UE, wzywa Komisję do zachowania zdecydowanego 

stanowiska w tym względzie we wszystkich prowadzonych negocjacjach, w tym w 

negocjacjach TTIP; uważa ponadto, że nie należy podpisywać porozumienia, które nie 

chroniłoby oznaczeń geograficznych; 

39. ubolewa nad faktem, że w ramach niedawno zakończonych lub wciąż trwających 

negocjacji handlowych nasi partnerzy handlowi objęli ochroną jedynie „krótką listę” 

oznaczeń geograficznych UE; wzywa zatem Komisję do ustanowienia reguł 

zapewniających wysoki poziom ochrony wszystkich oznaczeń geograficznych UE na 

rynkach państw trzecich, z którymi prowadzone są negocjacje, a także do przyjęcia 

odpowiednich środków wykonawczych; 

40. zauważa, że ochrona i uznawanie oznaczeń geograficznych w państwach trzecich ma 

potencjalnie dużą wartość dla całego sektora rolno-spożywczego UE, i jest zdania, że 

wszystkie porozumienia handlowe powinny przewidywać środki ochrony i działania na 

rzecz zwalczania podrabianiu produktów; 

41. ubolewa w związku z tym, że w porozumieniu handlowym z Kanadą niektóre istotne 

oznaczenia objęte ochroną na szczeblu europejskim potraktowane zostały jako nazwy 

rodzajowe czy na wpół rodzajowe; zwraca się zatem do Komisji, aby w negocjacjach 

handlowych udzieliła wsparcia tym krajom, które nie wprowadziły jeszcze systemu 
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ochrony oznaczeń geograficznych, tak by utworzyć skuteczne systemy, zgodne z 

obowiązującymi przepisami unijnymi; 

42. podkreśla znaczenie, jakie we wszystkich negocjacjach dotyczących wolnego handlu ma 

osiąganie postępów w zakresie barier zdrowotnych, fitosanitarnych oraz innych barier 

pozataryfowych utrudniających handel produktami rolnymi, zwłaszcza jeśli chodzi o 

„nieprzekraczalne granice” określone przez UE, mogące mieć wpływ na zdrowie 

konsumentów; 

43. podkreśla, że negocjacje handlowe w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane do 

zmiany unijnych przepisów; 

44. podkreśla, że w kontekście TTIP oraz innych bieżących negocjacji dotyczących kwestii 

regulacyjnych należy zacieśnić szerszą międzynarodową współpracę regulacyjną w 

kwestiach rolnictwa oraz że taka współpraca powinna mieć także pozytywny wpływ na 

państwa trzecie, zwłaszcza na kraje rozwijające się; 

45. podkreśla, że UE powinna promować innowacje mające na celu zwiększenie wydajności, 

aby stawić czoło wzrostowi ludności na świecie, wspierając inicjatywy na rzecz między 

innymi zwalczania zmiany klimatu i wspierania rolników w dostosowywaniu się do 

różnego rodzaju wyzwań związanych ze środowiskiem naturalnym. 
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