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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. odnotowuje powszechne zaniepokojenie wywołane słabnącymi, lecz skumulowanymi 
negatywnymi skutkami wspólnej polityki rolnej dla krajów rozwijających się; wyraża 
ubolewanie, że komunikat Komisji w sprawie wspólnej polityki rolnej do 2020 r. nie 
wspomina o tych skutkach; domaga się, aby zasada „nie szkodzić krajom rozwijającym 
się” stanowiła główny cel nowej wspólnej polityki rolnej;

2. wzywa do zlikwidowania w ramach wspólnej polityki rolnej po roku 2013 wszelkich 
subsydiów wywozowych oraz do oddzielenia płatności bezpośrednich od produkcji w celu
zapewnienia równych szans produktom rolnym pochodzącym zarówno z UE, jak i z 
państw rozwijających się; zwraca się do Komisji o sfinansowanie przejściowych 
programów na rzecz upraw dotkniętych praktyką oddzielania płatności bezpośrednich od 
produkcji, które mają na celu promowanie ekologicznych i zrównoważonych praktyk 
rolnych;

3. w celu złagodzenia skumulowanych negatywnych skutków wspólnej polityki rolnej dla 
państw rozwijających się wzywa UE do wykorzystania swojej polityki handlowej i 
polityki rozwoju do promowania zrównoważonych praktyk rolnych oraz niezależności 
żywnościowej w krajach rozwijających się; kwestią nader istotną jest zapewnienie 
bezpieczeństwa żywnościowego krajom najsłabiej rozwiniętym i krajom rozwijającym się 
będącym importerami żywności netto, położenie kresu zjawisku zawłaszczania ziemi, 
zabezpieczenie praw własności właścicieli drobnych gospodarstw i autochtonicznych 
rolników, zlikwidowanie monopoli nasiennych i konieczności stosowania pestycydów 
przeznaczonych do zwalczanie jedynie określonego rodzaju szkodnika;

4. zwraca uwagę na fakt, że żywność nie jest jedynie towarem oraz że dostęp do niej stanowi 
przede wszystkim powszechne prawo człowieka;

5. stoi na stanowisku, że aby rozwiązać problem międzynarodowej spekulacji cenami 
towarów rolnych, nowa wspólna polityka rolna powinna ustanowić odpowiednie 
mechanizmy i przepisy regulujące handel instrumentami pochodnymi bazującymi na 
towarach rolnych i zwiększające przejrzystość; jest przekonana, że UE powinna dać 
przykład, ustanawiając w obrębie swojego terytorium lokalne rolne rynki aukcyjne oraz 
lokalne systemy dystrybucji, które zwiększają siłę przetargową właścicieli drobnych 
gospodarstw w łańcuchu dostaw żywności;

6. wzywa do dokonania radykalnej zmiany tekstu do negocjacji porozumienia UE–Mercosur 
w odpowiedzi na sporządzoną przez Komisję ocenę skutków, która sygnalizuje 
powszechny wzrost nielegalnego pozyskiwania drewna i nielegalnego rolnictwa 
przemysłowego ze szkodą dla społeczności wiejskich i środowiska naturalnego, a także 
utratę milionów miejsc pracy na wsi w Europie, co negatywnie wpływa na skuteczność 
wspólnej polityki rolnej.


