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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Z perspektywy polityki rozwojowej można by zaproponować całkowicie inną wspólną 
politykę rolną (WPR) niż ta, którą w ramach reformy proponuje Komisja. Jednak z kilkoma 
dobrze znanymi niespójnościami poradzono sobie podczas poprzednich reform WPR, 
i podobna tendencja występuje w przypadku obecnego wniosku Komisji. We wsparciu dla 
gospodarstw rolnych w dużym stopniu 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 dla środków ochrony 
środowiska w całej UE, przy czym priorytetowe znaczenie mają cele związane z klimatem 
i polityką ochrony środowiska. Nie spowoduje to konkurencyjności w stosunku do rolników 
w państwach rozwijających się. Ponadto obowiązkowe środki ekologiczne przyczynią się do 
łagodzenia zmiany klimatu, która ma poważne konsekwencje dla wielu krajów rozwijających 
się. Sprawozdawczyni zdecydowanie popiera ekologiczny składnik wniosku Komisji, ale jest 
także zdania, że ambitniejsza reforma WPR, w której z większą konsekwencją zajęto by się 
ukierunkowaniem płatności bezpośrednich, a płatności związane z wielkością produkcji 
byłyby stopniowo znoszone, miałaby większy wpływ na usuwanie wywołanych przez WPR 
zakłóceń utrzymujących się na światowych rynkach. 

Pomimo pozytywnych tendencji pozostają jednak jeszcze autentyczne problemy, którymi 
należy się zająć pod kątem polityki rozwojowej. Zreformowana WPR nadal wywiera skutki 
zewnętrzne, których wnioski Komisji nie odzwierciedlają 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 konkretnych 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 zasadę „nie szkodzić”, 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 zgodne z poniższymi kierunkami:

● WPR powinna stać się elementem szerszych ram dotyczących spójności polityki UE na 
rzecz rozwoju, a jej wpływ zewnętrzny powinien podlegać stałej obserwacji prowadzonej 
przez rządy i zainteresowane podmioty z państw partnerskich.

● WPR powinna także sprzyjać współpracy transnarodowej w zakresie badań naukowych 
i rozwoju dotyczących rolnictwa w obszarach właściwych dla krajów rozwijających się 
i uwzględniających ich specyficzne potrzeby. 
Komunikat Komisji i konkluzje Rady dotyczące ram polityki bezpieczeństwa 
żywnościowego uwypuklają potrzebę zaangażowania najważniejszych grup 



PE485.892v02-00 4/13 AD\905928PL.doc

PL

zainteresowanych podmiotów, takich jak grupy sprzyjające rozwojowi społeczności, 
organizacje rolnicze i stowarzyszenia kobiet, w kształtowanie polityki i programy 
badawcze dotyczące rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. 

Sprawozdawczyni zdaje sobie sprawę, że same te zmiany nie wystarczą, by zmierzyć się ze 
światowymi wyzwaniami bezpieczeństwa żywnościowego i niepokojami krajów 
rozwijających się związanymi z funkcjonowaniem rynków rolnych. W szerszej perspektywie 
strategii politycznych na rzecz rozwoju można by uczynić więcej, by usprawnić wymianę 
wiedzy i współpracę w zakresie badań i rozwoju odpowiadających potrzebom państw 
rozwijających się, np. można zbadać ewentualną synergię między programami, takimi jak 
europejskie partnerstwo innowacyjne (EPI) i program na rzecz rozwoju rolnictwa i rozwoju 
obszarów wiejskich w ramach sąsiedztwa europejskiego (ENPARD).

Należy w sposób ukierunkowany korzystać z polityki rozwojowej i dialogu politycznego, tak 
by umożliwić krajom rozwijającym się czerpanie korzyści z międzynarodowego handlu 
produktami rolnymi oraz stosowania – na wzór Unii – nowoczesnych instrumentów 
zarządzania rynkiem. Jednym z problemów jest tutaj koncentracja władzy w niektórych 
ogniwach łańcuchów żywnościowych. W krajach rozwijających rolnictwo o dominującym 
wywozie uprzywilejowaną pozycję daje zazwyczaj największym producentom.

Zasadnicze wyzwanie dla spójności polityki na rzecz rozwoju pojawia się wtedy, gdy interesy 
krajów rozwijających się i Europy są sprzeczne. W perspektywie długoterminowej interesy te 
mogą zostać zbliżone, a tworzenie sytuacji, w których nie ma przegranych – ułatwione. 
Dlatego też celem propozycji przedstawionych przez sprawozdawczynię nie jest podważanie 
uprawnionych celów WPR, ale wybiórcze dokonanie dostosowań, tam gdzie z perspektywy 
polityki rozwojowej uznaje się je za konieczne.

POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Reforma powinna zapewniać –
zgodnie z art. 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) – uwzględnianie przez WPR 
celów współpracy rozwojowej, łącznie z 
celami zatwierdzonymi przez ONZ i inne 
organizacje międzynarodowe. Środki 
przyjmowane na podstawie niniejszego 
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rozporządzenia nie powinny naruszać 
potencjału w zakresie produkcji żywności 
ani długoterminowego bezpieczeństwa 
żywnościowego krajów rozwijających się, 
przede wszystkich krajów najsłabiej 
rozwiniętych (LDC), oraz powinny 
przyczyniać się do realizacji zobowiązań 
Unii w zakresie łagodzenia zmiany 
klimatu. Propagując zrównoważone 
rolnictwo, Unia powinna opierać się na 
wnioskach sformułowanych w 
międzynarodowej ocenie wpływu nauk 
i technologii rolniczych na rozwój 
(IAASTD).

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. Spójność polityki na rzecz rozwoju wykracza poza zasadę „nie 
szkodzić”, co oznacza, że należy także zbadać możliwe efekty synergii polityki rolnej 
i rozwoju obszarów wiejskich UE. W tym zakresie zespół ds. międzynarodowej oceny wpływu 
nauk i technologii rolniczych na rozwój (IAASTD) może dostarczyć wytycznych do 
propagowania zrównoważonego rolnictwa w UE i poza jej granicami.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35a) Nauki i technologie rolnicze 
powinny przyczyniać się do 
wielofunkcyjnego charakteru rolnictwa, 
utrzymywać różnorodność systemów 
rolniczych i żywnościowych, zachowywać 
różnorodność biologiczną, utrzymywać 
zasoby naturalne, poprawiać dochody na 
obszarach wiejskich, w tym poprzez 
zwiększanie zróżnicowania działalności 
drobnych gospodarstw rolnych, a także 
zmniejszać negatywne oddziaływanie 
działalności rolniczej na ludzi i 
środowisko.
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Uzasadnienie

Rolnictwo ekologiczne, środki rolno-środowiskowe, a w szerszym zakresie, zrównoważone 
praktyki rolne tradycyjnie propagowane są w ramach drugiego filara WPR przeznaczonego 
na rozwój obszarów wiejskich. W ramach niniejszej propozycji reformy WPR silny nacisk 
kładzie się na innowacyjność w zakresie drugiego filara. Ponieważ nauki i technologie 
rolnicze dotychczas przyniosły korzyści przede wszystkim rolnikom wielkoobszarowym w celu 
zwiększenia wydajności tego sektora, ale przyniosły też niezamierzone skutki społeczne 
i środowiskowe, warto wskazać, że nauki i technologie rolnicze powinny przede wszystkim 
zostać ukierunkowane na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju, do których dotychczas 
przywiązywano najmniejszą uwagę.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) W ciągu kilku lat podejście LEADER 
do rozwoju obszarów wiejskich 
udowodniło swoją użyteczność we 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
poprzez całkowite uwzględnienie 
wielosektorowych potrzeb w zakresie 
endogenicznego rozwoju obszarów 
wiejskich z zastosowaniem podejścia 
oddolnego. Z tego względu należy 
kontynuować stosowanie podejścia 
LEADER w przyszłości i podejście to 
powinno pozostać obowiązkowe dla 
wszystkich programów rozwoju obszarów 
wiejskich.

(38) W ciągu kilku lat podejście LEADER 
do rozwoju obszarów wiejskich 
udowodniło swoją użyteczność we 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
poprzez całkowite uwzględnienie 
wielosektorowych potrzeb w zakresie 
endogenicznego rozwoju obszarów 
wiejskich z zastosowaniem podejścia 
oddolnego. Z tego względu należy 
kontynuować stosowanie podejścia 
LEADER w przyszłości i podejście to 
powinno pozostać obowiązkowe dla 
wszystkich programów rozwoju obszarów 
wiejskich. Należy zachęcać do dalszego 
pogłębiania synergii poprzez współpracę z 
lokalnymi podmiotami zajmującymi się 
rozwojem w krajach rozwijających się, 
przy pełnym poszanowaniu 
wykorzystywania tradycyjnej wiedzy, jak 
przewidziano w Deklaracji Organizacji 
Narodów Zjednoczonych o prawach 
ludności rdzennej i w Konwencji ONZ o 
różnorodności biologicznej, mając na celu 
propagowanie zrównoważonych praktyk 
rolnych zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, gleby i 
różnorodności genetycznej.
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Uzasadnienie

Tradycyjna i lokalna wiedza oraz innowacje wywodzące się ze społeczności lokalnych 
stanowią obszerną sferę nagromadzonej wiedzy praktycznej i możliwości tworzenia wiedzy 
potrzebnej do osiągnięcia celów dotyczących zrównoważonego charakteru i rozwoju. 
Pogłębianie synergii poprzez współpracę z lokalnymi podmiotami zajmującymi się rozwojem 
jest zatem zgodne z zasadami przewidzianymi w Deklaracji ONZ o prawach ludności rdzennej 
oraz w Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej, które dotyczą ochrony tradycyjnej 
wiedzy i praktyk społeczności rdzennych i lokalnych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Realizacją innowacyjnych projektów 
w kontekście EPI na rzecz wydajnego i 
zrównoważonego rolnictwa powinny zająć 
się grupy operacyjne zrzeszające rolników, 
badaczy, doradców, przedsiębiorstwa i 
inne podmioty zainteresowane 
innowacyjnością w sektorze rolnym. Aby 
zagwarantować, że wyniki takich 
projektów przyniosą korzyść całemu 
sektorowi, wyniki te należy 
rozpowszechniać.

(52) Realizacją innowacyjnych projektów 
w kontekście EPI na rzecz wydajnego i 
zrównoważonego rolnictwa powinny zająć 
się grupy operacyjne zrzeszające rolników, 
badaczy, doradców, przedsiębiorstwa i 
inne podmioty zainteresowane 
innowacyjnością w sektorze rolnym. Aby 
zagwarantować, że wyniki takich 
projektów przyniosą korzyść całemu 
sektorowi, wyniki te należy 
rozpowszechniać. Należy zachęcać do 
współpracy z sieciami innowacji w 
krajach rozwijających się dążących do 
podobnych celów, w szczególności tych, 
które wspierają zdecentralizowane 
badania uczestniczące oraz 
upowszechnianie wiedzy o najlepszych 
zrównoważonych praktykach rolniczych, 
w tym o programach opracowanych 
specjalnie dla kobiet.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie priorytety wpływają na Wszystkie priorytety wpływają na 
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osiąganie celów przekrojowych w zakresie 
innowacyjności, środowiska oraz 
przeciwdziałania zmianie klimatu i do 
przystosowania się do niej.

osiąganie celów przekrojowych w zakresie 
innowacyjności, środowiska oraz 
przeciwdziałania zmianie klimatu i do 
przystosowania się do niej zgodnie z 
wnioskami sformułowanymi w 
międzynarodowej ocenie wpływu nauk i 
technologii rolniczych na rozwój 
(IAASTD) oraz, w stosownych 
przypadkach, odzwierciedlają cele 
rozwojowe Unii. 

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Spójność polityki na rzecz rozwoju

Reforma zapewnia – zgodnie z art. 208 
TFUE – uwzględnianie przez WPR celów 
współpracy rozwojowej, łącznie z celami 
zatwierdzonymi przez ONZ i inne 
organizacje międzynarodowe. Środki 
przyjmowane na podstawie niniejszego 
rozporządzenia nie naruszają potencjału 
w zakresie produkcji żywności ani 
długoterminowego bezpieczeństwa 
żywnościowego krajów rozwijających się, 
przede wszystkich krajów najsłabiej 
rozwiniętych (LDC), oraz przyczyniają się 
do realizacji zobowiązań Unii w zakresie 
łagodzenia zmiany klimatu. Propagując 
zrównoważone rolnictwo, Unia powinna 
opierać się na wnioskach 
sformułowanych w międzynarodowej 
ocenie wpływu nauk i technologii 
rolniczych na rozwój (IAASTD).

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. Spójność polityki na rzecz rozwoju wykracza poza zasadę „nie 
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szkodzić”, co oznacza, że należy także zbadać możliwe efekty synergii polityki rolnej i 
rozwoju obszarów wiejskich UE. W tym zakresie zespół ds. międzynarodowej oceny wpływu 
nauk i technologii rolniczych na rozwój (IAASTD) może dostarczyć wytycznych do 
propagowania zrównoważonego rolnictwa w UE i poza jej granicami.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Programy rozwoju obszarów wiejskich 
obowiązkowo oferują środki na rzecz 
wsparcia płodozmianu, włączenia upraw 
roślin o wysokiej zawartości białka do 
płodozmianu i poprawy upraw 
wieloletnich.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) innowacji i współpracy bliźniaczej 
między sieciami w Unii i w państwach 
trzecich.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Współpraca między podmiotami 
znajdującymi się w różnych regionach lub 
państwach członkowskich również 
kwalifikuje się do wsparcia.

7. Współpraca między podmiotami 
znajdującymi się w różnych regionach lub 
państwach członkowskich również 
kwalifikuje się do wsparcia, podobnie jak 
współpraca z podmiotami z państw 
rozwijających się.
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Uzasadnienie

Spójność polityki na rzecz rozwoju wykracza poza zasadę „nie szkodzić”, co oznacza, że 
należy zbadać możliwe efekty synergii polityki wewnętrznej UE w odniesieniu do celów 
rozwojowych. Środki na rzecz współpracy w związku z polityką rozwoju obszarów wiejskich 
UE mogłyby wspierać inicjatywy transnarodowe, w których brałyby udział także podmioty 
z państw rozwijających się.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) na projekty współpracy 
międzyterytorialnej lub transnarodowej; 

a) na projekty współpracy 
międzyterytorialnej lub transnarodowej, w 
tym projekty współpracy z państwami 
rozwijającymi się; 

„Współpraca międzyterytorialna” oznacza 
współpracę w ramach państwa 
członkowskiego. „Współpraca 
transnarodowa” oznacza współpracę 
pomiędzy terytoriami w kilku państwach 
członkowskich oraz z terytoriami w 
państwach trzecich.

„Współpraca międzyterytorialna” oznacza 
współpracę w ramach państwa 
członkowskiego. „Współpraca 
transnarodowa” oznacza współpracę 
pomiędzy terytoriami w kilku państwach 
członkowskich oraz z terytoriami w 
państwach trzecich.

Uzasadnienie

Spójność polityki na rzecz rozwoju wykracza poza zasadę „nie szkodzić”, co oznacza, że 
należy zbadać możliwe efekty synergii polityki wewnętrznej UE w odniesieniu do celów 
rozwojowych. Komunikat Komisji i konkluzje Rady dotyczące ram polityki bezpieczeństwa 
żywnościowego uwypuklają potrzebę zaangażowania najważniejszych grup zainteresowanych 
podmiotów, takich jak grupy sprzyjające rozwojowi społeczności, organizacje rolnicze 
i stowarzyszenia kobiet, w kształtowanie polityki na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów 
wiejskich. Można to osiągnąć także poprzez wymianę transnarodową w ramach projektów 
LEADER.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) transnarodowe partnerstwo bliźniacze 
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między obszarami Natura 2000 i 
podobnymi rolniczymi obszarami 
zarządzania ekologicznego w państwach 
trzecich.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) ułatwianie wymiany wyników badań, 
wiedzy i technologii dotyczących 
wydajności i zrównoważonego charakteru 
rolnictwa między Unią a państwami 
rozwijającymi się, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb drobnych 
rolników.

Uzasadnienie

Spójność polityki na rzecz rozwoju wykracza poza zasadę „nie szkodzić”, co oznacza, że 
należy zbadać możliwe efekty synergii polityki wewnętrznej i rozwojowej UE. Komunikat 
Komisji na temat ram polityki bezpieczeństwa żywnościowego UE podkreśla, że do udziału 
w kształtowaniu polityki i w programach badawczych należy zachęcać społeczeństwo 
obywatelskie i organizacje rolnicze. Należy także propagować powiązania między 
organizacjami rolniczymi z UE i z państw rozwijających się. EPI powinno przyczyniać się do 
wymiany doświadczeń i innowacyjnych narzędzi przydatnych rolnikom w Europie i państwach 
rozwijających się.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) współpracę z odpowiednimi sieciami i 
instytucjami w państwach rozwijających 
się.

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do art. 61 ust. 1 lit. da) (nowa).
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