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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. Ambitniejsza reforma 
WPR, w której z większą konsekwencją zajęto by się płatnościami bezpośrednimi, a płatności 
związane z wielkością produkcji byłyby stopniowo znoszone, miałaby większy wpływ na 
usuwanie nadal istniejących zakłóceń na światowych rynkach wywołanych WPR. 

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 dla środków ochrony 
środowiska w całej UE, przy czym priorytetowe znaczenie mają cele związane z klimatem
i polityką ochrony środowiska. Nie wywoła 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 parę szczegółów, sprawozdawczyni zdecydowanie popiera ekologiczny 
składnik wniosku Komisji.

Pomimo pozytywnych tendencji pozostają jednak autentyczne 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 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 „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 powinno się przyznawać wtedy, gdy 
istnieje ryzyko poważnej szkody dla lokalnych producentów w państwach rozwijających 
się. Zasadniczo sieć bezpieczeństwa obejmująca środki takie jak zakup interwencyjny 
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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 
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 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 reformy. Na przykład umowy
o partnerstwie gospodarczym powinny umożliwiać krajom rozwijającym się będącym 
importerami żywności netto odbudowę i umocnienie ich sektorów rolnych, a także do tego 
zachęcać. 

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. 
Jednym z problemów jest tutaj koncentracja władzy w niektórych punktach łańcuchów 
żywnościowych. W krajach rozwijających się typowe jest, że to najwięksi producenci 
korzystają z rolnictwa napędzanego eksportem.

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 
uprawnionych celów WPR, ale wybiórcze dokonanie poprawek, tam gdzie uznaje się je za 
konieczne 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, 
przede wszystkich krajów najmniej 
rozwiniętych, oraz powinny przyczyniać 
się do realizacji zobowiązań Unii do 
łagodzenia zmian klimatu.

Or. en

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 ma 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 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty
w płatnościach bezpośrednich, który będzie 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty
w płatnościach bezpośrednich, który będzie 
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wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak
i środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych
i rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy charakter 
omawianych praktyk powinien dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków.
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[...] [HZR].

wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak
i środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych
i rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych, w tym uprawa roślin 
strączkowych, która jest korzystna dla 
klimatu i środowiska. Obowiązkowy 
charakter omawianych praktyk powinien 
dotyczyć również rolników, których 
gospodarstwa rolne są położone całkowicie 
lub częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków.
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
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[...] [HZR].

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie części 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie
w niektórych sektorach wsparcia 
powiązanego z produkcją w jasno 
określonych przypadkach. Zasoby, które 
można wykorzystywać w celu 
przyznawania wsparcia powiązanego
z produkcją, należy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie 
umożliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 
ich określonych regionach znajdujących się
w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 
rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 
mają szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych, środowiskowych lub 
społecznych. Państwom członkowskim 
należy zezwolić na wykorzystanie na taki 
rodzaj wsparcia do 5% pułapów krajowych 
lub do 10% w przypadku gdy poziom 
wsparcia powiązanego z produkcją 
przekroczył 5% w co najmniej jednym 
roku w okresie 2010-2013. Jednak
w odpowiednio uzasadnionych 
przypadkach, w których wykazano 
określone wyjątkowe potrzeby w danym 
regionie, oraz po zatwierdzeniu przez 
Komisję, państwom członkowskim należy 
zezwolić na wykorzystanie ponad 10 % 
pułapu krajowego. Wsparcie powiązane
z produkcją należy przyznawać wyłącznie
w zakresie, który jest niezbędny, aby 
zapewnić zachętę do utrzymania 

(33) Należy zezwolić państwom 
członkowskim, do roku 2017, na 
wykorzystanie części pułapów krajowych 
dla płatności bezpośrednich na 
przyznawanie w niektórych sektorach 
wsparcia powiązanego z produkcją w jasno 
określonych przypadkach. Zasoby, które 
można wykorzystywać w celu 
przyznawania wsparcia powiązanego
z produkcją, należy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie 
umożliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 
ich określonych regionach znajdujących się
w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 
rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 
mają szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych, środowiskowych lub 
społecznych. Państwom członkowskim 
należy zezwolić na wykorzystanie na taki 
rodzaj wsparcia do 5% pułapów krajowych 
lub do 10% w przypadku gdy poziom 
wsparcia powiązanego z produkcją 
przekroczył 5% w co najmniej jednym 
roku w okresie 2010-2013. Jednak
w odpowiednio uzasadnionych 
przypadkach, w których wykazano 
określone wyjątkowe potrzeby w danym 
regionie, oraz po zatwierdzeniu przez 
Komisję, państwom członkowskim należy 
zezwolić na wykorzystanie ponad 10% 
pułapu krajowego. Wsparcie powiązane
z produkcją należy przyznawać wyłącznie
w zakresie, który jest niezbędny, aby 
zapewnić zachętę do utrzymania 
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aktualnych poziomów produkcji
w omawianych regionach. Wsparcie 
powinno być również dostępne dla 
rolników posiadających – w dniu 31 
grudnia 2013 r. – szczególne uprawnienia 
do płatności przydzielone na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, którzy 
nie posiadają kwalifikujących się hektarów
w celu aktywacji uprawnień do płatności.
W odniesieniu do zatwierdzania 
dobrowolnego wsparcia powiązanego
z produkcją przekraczającego 10 % 
rocznego pułapu krajowego ustalonego dla 
danego państwa członkowskiego, Komisja 
powinna ponadto posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów wykonawczych bez 
stosowania przepisów rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011.

aktualnych poziomów produkcji
w omawianych regionach. Wsparcie 
powinno być również dostępne dla 
rolników posiadających – w dniu 31 
grudnia 2013 r. – szczególne uprawnienia 
do płatności przydzielone na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, którzy 
nie posiadają kwalifikujących się hektarów
w celu aktywacji uprawnień do płatności.
W odniesieniu do zatwierdzania 
dobrowolnego wsparcia powiązanego
z produkcją przekraczającego 10 % 
rocznego pułapu krajowego ustalonego dla 
danego państwa członkowskiego, Komisja 
powinna ponadto posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów wykonawczych bez 
stosowania przepisów rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011.

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie tego punktu preambuły powinno być zgodne ze zmianami proponowanymi do 
przepisów dotyczących wsparcia powiązanego z produkcją.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Spójność polityki na rzecz rozwoju

Zgodnie z art. 208 TFUE przy wdrażaniu 
niniejszego rozporządzenia należy 
uwzględniać cele polityki rozwojowej, 
wraz z celami zatwierdzonymi przez ONZ
i inne organizacje międzynarodowe. 
Działania podejmowane na podstawie 
niniejszego rozporządzenia nie naruszają 
potencjału żywnościowego
i długoterminowego bezpieczeństwa 
żywnościowego krajów rozwijających się, 
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przede wszystkich krajów najmniej 
rozwiniętych, oraz przyczyniają się do 
realizacji zobowiązań Unii do łagodzenia 
zmian klimatu.

Or. en

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 wywołuje 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 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
[siódmego] dnia po jego opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
[siódmego] dnia po jego opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2014 r.

Jednak art. 14, art. 20 ust. 5, art. 22 ust. 6, 
art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1 oraz art. 39 
stosuje się od daty wejścia niniejszego 
rozporządzenia w życie.

Jednak art. 14, art. 20 ust. 5, art. 22 ust. 6, 
art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1 oraz art. 39 
stosuje się od daty wejścia niniejszego 
rozporządzenia w życie.

Artykuły 38–41 stosuje się do dnia 31 
grudnia 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości
i jest bezpośrednio stosowane we 
wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości
i jest bezpośrednio stosowane we 
wszystkich państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące wsparcia związanego z wielkością produkcji należy stopniowo znosić do 
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2017 r. Zmniejszy to w zakłócenia w handlu wywoływane przez WPR, które mogłyby mieć 
wpływ na rozwój rolnictwa w krajach rozwijających się.


