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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Z perspektywy polityki rozwojowej można by zaproponować całkowicie inną wspólną 
politykę rolną niż ta, którą proponuje Komisja w swojej reformie. Jednak z kilkoma dobrze 
znanymi niespójnościami poradzono sobie podczas poprzednich reform WPR, i podobnie jest 
w przypadku obecnego wniosku Komisji. We wsparciu dla gospodarstw rolnych oddzielono 
płatność od produkcji, a rolę mechanizmów interwencji rynkowej i refundacji wywozowych 
znacznie zmniejszono.

Jedną z większych innowacji w najnowszej propozycji reformy jest obowiązkowy 
ekologiczny składnik płatności bezpośrednich, który służy wsparciu środków ochrony 
środowiska w całej UE, przy czym priorytetowe znaczenie mają cele związane z klimatem i 
polityką ochrony środowiska. Nie zapewni to konkurencyjności z rolnikami w państwach 
rozwijających się. Ponadto obowiązkowe środki ekologiczne przyczynią się do łagodzenia 
zmiany klimatu, która ma poważne konsekwencje dla wielu krajów rozwijających się.  Mimo 
iż należy dopracować szczegóły, sprawozdawczyni zdecydowanie popiera ekologiczny 
składnik wniosku Komisji. 

Pomimo pozytywnych tendencji pozostają jednak do rozwiązania rzeczywiste problemy, 
którymi należy się zająć z perspektywy polityki rozwojowej. Zreformowana WPR nadal 
wywiera skutki zewnętrzne, których wniosek Komisji nie odzwierciedla w wystarczającym 
stopniu. Z tego względu przepisy WPR należy dokładnie sprawdzić w świetle zobowiązań 
traktatowych do zapewnienia spójności polityki na rzecz rozwoju (art. 208 TFUE). 

WPR nie ma ogólnego wpływu na wszystkie kraje rozwijające się, ale wykazano, że w 
pewnych przypadkach poszczególne środki WPR mogą prowadzić do wzrostu przywozu w 
krajach rozwijających się, co zagraża egzystencji lokalnych rolników i podważa działania 
polityki rolnej prowadzone przez państwa rozwijające się w celu zwiększenia 
długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego. Ponadto w świetle szerszego rozumienia 
spójności polityki na rzecz rozwoju, które wykracza poza samo „nieszkodzenie”, niektóre 
elementy drugiego filaru mogą przyczynić się do tworzenia synergii i zacieśniania współpracy 
między rolnikami z Europy i państw rozwijających się. 

Sprawozdawczyni proponuje zatem poprawki zgodnie z poniższymi punktami:

● WPR powinna być elementem szerzej spójności polityki na rzecz rozwoju, jej wpływ 
zewnętrzny powinien podlegać stałej obserwacji prowadzonej przez rządy i 
zainteresowane podmioty z państw partnerskich.

● Subsydia wywozowe należy stopniowo wycofywać, aż do ich całkowitego zniesienia. W 
międzyczasie subsydiów eksportowych nie należy przyznawać wtedy, gdy istnieje ryzyko 
poważnej szkody dla lokalnych producentów w państwach rozwijających się. Zasadniczo 
sieć bezpieczeństwa obejmująca takie środki jak zakup interwencyjny może prowadzić do 
zastąpienia kosztów dostosowania ponoszonych przez producentów spoza UE. 

● Polityka UE dotycząca przywozu roślin strączkowych oraz jej zależność od tego 
przywozu ma niekorzystny wpływ na środowisko i społeczeństwo w eksportujących 
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krajach rozwijających się. Propagowanie upraw roślin strączkowych w Europie mogłoby 
także łagodzić zmianę klimatu i poprawić różnorodność biologiczną oraz żyzność gleby. 

● Płatności bezpośrednie – co Komisja Rozwoju proponowała już w 2011 r. – powinny być 
oddzielone od produkcji „w celu zapewnienia równych szans produktom rolnym 
pochodzącym zarówno z UE, jak i z krajów rozwijających się, oraz pobudzania 
uczciwego handlu i trwałego wzrostu gospodarczego”.

Sprawozdawczyni zdaje sobie sprawę z tego, że same te zmiany nie wystarczą, by zmierzyć 
się ze światowymi wyzwaniami bezpieczeństwa żywnościowego i z niepokojami krajów 
rozwijających się związanymi z funkcjonowaniem rynków rolnych. Inne obszary polityki UE, 
w szczególności polityka handlowa UE, ale także polityka energetyczna i polityka 
bezpieczeństwa żywnościowego, w znacznym stopniu dotyczą świata rozwijającego się, ale 
tych wyzwań nie można podjąć we wniosku dotyczącym tej reformy.

Kolejne zagadnienie, którego nie powinno być podejmowane w tych rozporządzeniach, to 
propozycja ustanowienia mechanizmu umożliwiającego państwom rozwijającym się 
składanie skarg w przypadku naruszenia celów polityki UE na rzecz rozwoju zapisanych w 
art. 208 TFUE. Sprawozdawczyni proponuje, by odpowiedzieć na to wyzwanie w szerszej 
perspektywie polityki na rzecz rozwoju, np. w sprawozdaniu Parlamentu na temat spójności 
polityki na rzecz rozwoju za rok 2012.

Należy korzystać z polityki rozwojowej i dialogu politycznego w sposób ukierunkowany, tak 
by umożliwić krajom rozwijającym się korzystanie z międzynarodowego handlu produktami 
rolnymi oraz stosowania – na wzór Unii – nowoczesnych narzędzi zarządzania rynkiem. 
Środki wywierające pozytywne skutki w jednym państwie rozwijającym się mogą mieć 
odwrotne skutki w innym państwie. Dlatego też sprawozdawczyni dąży do przyjęcia 
podejścia opartego bardziej na zasadach niż na mikrozarządzaniu rynkami.

Zasadnicze wyzwanie dla spójności polityki na rzecz rozwoju pojawia się wtedy, gdy interesy 
krajów rozwijających się i Europy są sprzeczne. W długoterminowej perspektywie interesy te 
mogą zostać zbliżone, a tworzenie sytuacji, w których nie ma przegranych – ułatwione. 
Dlatego też celem propozycji przedstawionych przez sprawozdawczynię nie jest podważanie 
zasadnych celów WPR, ale wybiórcze udoskonalenie tych aspektów, które tego wymagają z 
perspektywy polityki rozwojowej.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Reforma powinna zapewnić 
uwzględnianie przez WPR – zgodnie z art. 
208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej – celów polityki rozwojowej, 
wraz z celami zatwierdzonymi przez ONZ i 
inne organizacje międzynarodowe. Środki 
podejmowane na podstawie niniejszego 
rozporządzenia nie powinny naruszać 
potencjału żywnościowego i 
długoterminowego bezpieczeństwa 
żywnościowego krajów rozwijających się, 
a przede wszystkich krajów najmniej 
rozwiniętych, oraz powinny przyczyniać 
się do realizacji zobowiązań Unii do 
łagodzenia zmian klimatu.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 208 TFUE wszystkie obszary polityki UE, które mogą wpłynąć na kraje 
rozwijające się, muszą uwzględniać cele rozwojowe. Ułatwianie rozwoju rolnictwa w krajach 
rozwijających się i zwiększanie światowego bezpieczeństwa żywnościowego to główne cele 
współpracy rozwojowej UE. Polityka rolna UE wywiera skutki zewnętrzne i wpływa przede 
wszystkim na handel produktami rolnymi. Zasada spójności polityki na rzecz rozwoju wymaga 
monitorowania i – w razie potrzeby – unikania potencjalnych skutków dla lokalnych rynków 
rolnych i lokalnych producentów w krajach rozwijających się.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 68 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(68a) Zgodnie z zasadą spójności polityki 
na rzecz rozwoju wdrażanie WPR 
powinno podlegać regularnemu 
monitorowaniu i ocenie pod kątem 
wpływu na potencjał żywnościowy i 
długoterminowe bezpieczeństwo 
żywnościowe krajów rozwijających się, a 
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w szczególności krajów najmniej 
rozwiniętych.

Uzasadnienie

Punkt preambuły powinien odzwierciedlać nowy artykuł na temat regularnej oceny wpływu.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rentownej produkcji żywności, z 
akcentem na dochód z działalności 
rolniczej, wydajność rolnictwa i stabilność 
cen;

a) rentownej produkcji żywności, z 
akcentem na dochód rolników, marże 
cenowe, wydajność rolnictwa i stabilność 
cen;

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 110a
Ocena wpływu na kraje rozwijające się

1. Zgodnie z art. 208 TFUE wpływ WPR 
na potencjał żywnościowy i 
długoterminowe bezpieczeństwo 
żywnościowe w państwach rozwijających 
się podlega regularnej i niezależnej 
ocenie, ze szczególnym uwzględnieniem 
wpływu na lokalnych i drobnych 
producentów. Ocena powinna opierać się 
także na dowodach dostarczanych przez 
rządy, organizacje rolników, organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego i inne 
zainteresowane podmioty z krajów 
rozwijających się, które są partnerami 
handlowymi Unii.
2. Komisja określa w drodze aktów 
wykonawczych zakres i procedurę oceny 
wpływu, przy uwzględnieniu 
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odpowiednich inicjatyw 
międzynarodowych, w szczególności 
podejmowanych przez specjalnego 
sprawozdawcę Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. dostępu do żywności, 
FAO oraz Komitet ds. Bezpieczeństwa 
Żywności. Przedmiotowe akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3.
3. Komisja przedkłada Radzie i 
Parlamentowi Europejskiemu roczne 
sprawozdanie na temat wyników oceny, 
otrzymanych dowodów i odpowiedzi 
politycznej Unii.

Uzasadnienie

Wpływ różnych instrumentów WPR na rozwój rolnictwa w państwach rozwijających się 
zależy od takich czynników jak światowe ceny rynkowe, systemy handlu, zdolności 
produkcyjne i wybory polityczne w krajach partnerskich. Zgodnie z propozycjami oceny 
wpływu reformy WPR przedstawionymi przez Komisję, wpływ należy oceniać dla każdego 
przypadku z osobna. Wymagana jest zatem regularna ocena obejmująca mechanizmy 
otrzymywania materiału dowodowego z państw partnerskich oraz uwzględniająca zmiany w 
tym obszarze na szczeblu międzynarodowym. 
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