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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie rolnictwa UE i handlu międzynarodowego
(2010/2110 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając część III tytuł III i część V tytuł II i V Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej,

– uwzględniając porozumienia Światowej Organizacji Handlu (WTO), a w szczególności 
Porozumienia o rolnictwie, które zostało wynegocjowane podczas Rundy Urugwajskiej i 
weszło w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.,

– uwzględniając deklarację przyjętą na IV konferencji ministerialnej w Ad-Dauha w dniach 
9-14 listopada 2001 r., decyzję przyjętą przez Radę Ogólną WTO w dniu 1 sierpnia 2004 
r. oraz deklarację przyjętą podczas VI konferencji ministerialnej, która odbyła się w 
Hongkongu w dniach 13-18 grudnia 2005 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie oceny rundy 
negocjacji z Ad-Dauhy po konferencji ministerialnej WTO w Hongkongu1,

– uwzględniając zmieniony projekt warunków dla rolnictwa, który został rozdany w dniu 6 
grudnia 2008 r. przez przewodniczącego negocjacji WTO w sprawie rolnictwa, 

– uwzględniając protokół uzgodnień z dnia 15 maja 2009 r. między Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki i Komisją Europejską dotyczący przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, 
którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych 
przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty ze Wspólnot Europejskich,

– uwzględniając dwustronne porozumienie osiągnięte w dniu 15 lipca 2009 r. między 
Kanadą i Unią Europejską w sprawie sporu „European Communities – Measures 
Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products” (Wspólnoty Europejskie –
środki dotyczące zatwierdzania i wprowadzania do obrotu produktów 
biotechnologicznych),

– uwzględniając porozumienie zainicjowane w dniu 15 grudnia 2009 r. między UE i krajami 
Ameryki Łacińskiej określające warunki ostatecznego rozstrzygnięcia nierozwiązanych 
dotychczas sporów dotyczących unijnego systemu przywozu bananów (Porozumienie 
Genewskie),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie perspektyw 
dauhańskiej agendy rozwoju w następstwie siódmej konferencji ministerialnej WTO2,

– uwzględniając zakończenie w dniu 17 grudnia 2009 r. negocjacji między UE i Marokiem 
w sprawie porozumienia dotyczącego środków liberalizacji w zakresie produktów rolnych 
i rybackich,

                                               
1 Dz.U. C 293 E z 2.12.2006, s. 155.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2009)0110.
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– uwzględniając zakończenie w dniu 1 marca 2010 r. negocjacji pomiędzy UE, Peru i 
Kolumbią w sprawie podpisania porozumienia wielostronnego,

– uwzględniając dwustronne porozumienie osiągnięte w dniu 18 marca 2010 r. między 
Republiką Argentyny i Unią Europejską w sprawie sporu „European Communities –
Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products” (Wspólnoty 
Europejskie – środki dotyczące zatwierdzania i wprowadzania do obrotu produktów 
biotechnologicznych),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie polityki jakości 
produktów rolnych: jaką strategię wybrać?1,

– uwzględniając zakończenie w dniu 19 maja 2010 r. negocjacji pomiędzy UE i Ameryką 
Środkową w sprawie filaru handlowego układu o stowarzyszeniu,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie przyszłości wspólnej 
polityki rolnej po 2013 r.2,

– uwzględniając umowę o wolnym handlu między UE i Koreą Południową zawartą w dniu 
6 października 2010 r.,

– uwzględniając trwające obecnie negocjacje między UE i Mercosurem dotyczące zawarcia 
układu o stowarzyszeniu,

– uwzględniając trwające obecnie negocjacje między UE i Kanadą dotyczące zawarcia 
kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej,

– uwzględniając trwające obecnie negocjacje między UE i Indiami dotyczące zawarcia 
umowy o wolnym handlu,

– uwzględniając trwające obecnie negocjacje między UE i Ukrainą dotyczące zawarcia 
układu o stowarzyszeniu,

– uwzględniając swoje badanie pt. „Stan negocjacji rolnych WTO po niepowodzeniu 
rozmów w 2008 r.” z czerwca 2009 r.,

– uwzględniając praktyczne wskazówki pt. „Geographical Indications and TRIPs: 10 Years 
Later. A roadmap for EU GI holders to get protection in other WTO Members” 
(Oznaczenia geograficzne (GI) i porozumienia TRIPS: 10 lat później: wytyczne dla 
unijnych posiadaczy GI dotyczące uzyskania ochrony w innych państwach członkowskich 
WTO),

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 15 września 2010 r. dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów 
transakcji (COM(2010) 484),

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)0088.
2 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)0286.
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– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinie Komisji 
Handlu Międzynarodowego oraz Komisji Rozwoju (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że UE pozostaje zdecydowanie największym importerem produktów 
rolnych na świecie, a wartość przywozu do UE wzrosła niemal dwukrotnie w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat i stanowi obecnie prawie 20% światowego przywozu,

B. mając na uwadze, że udział UE w światowym wywozie produktów rolnych spada w 
wyniku szybszego rozwoju innych głównych partnerów w obrocie produktami rolnymi, 
mając na uwadze, że gotowe produkty stanowiły 68% wartości wywozu UE w latach 
2007-2009, a półprodukty i artykuły spożywcze stanowiły odpowiednio 23% i 9%,

C. mając na uwadze, że deficyt UE w handlu produktami rolnymi osiągnął w 2008 r. 
rekordową wielkość 7 mld EUR; mając na uwadze, że na przykład deficyt UE w handlu z 
Mercosurem wzrósł ponad dwukrotnie od 2000 r. i obecnie przywóz do UE produktów 
rolnych z Mercosuru osiągnął wartość 19 mld EUR, przy wywozie o wartości 1 mld EUR,

D. mając na uwadze, że UE jest największym na świecie importerem produktów rolnych z 
krajów rozwijających się, importując więcej niż USA, Japonia, Kanada, Australia i Nowa 
Zelandia razem wzięte; mając na uwadze, że 71% łącznego przywozu produktów rolnych 
do UE pochodzi z krajów rozwijających się, w wyniku inicjatywy „Wszystko oprócz 
broni” na rzecz krajów najsłabiej rozwiniętych, Ogólnego Systemu Preferencji 
Taryfowych i umów o partnerstwie gospodarczym,

E. mając na uwadze, że projekt warunków WTO dotyczących rolnictwa będzie wymagał 
nawet większych ustępstw ze strony UE niż te określone w poważnej już ofercie 
przedstawionej przez UE w październiku 2005 r.,

F. mając na uwadze, że UE ograniczyła już drastycznie zakłócające handel dotacje unijne, w 
przeciwieństwie do największych partnerów handlowych, w szczególności USA, które 
utrzymało, a w niektórych przypadkach umocniło swoje instrumenty na mocy ustawy 
rolnej z 2008 r.,

G. mając na uwadze, że UE znacznie zmniejszyła już jednostronnie refundacje wywozowe, 
których udział w budżecie WPR spadł z 29,5% w 1993 r. do jedynie 1,2% w roku 2009; 
mając na uwadze, że niektórzy główni partnerzy handlowi w dalszym ciągu często stosują 
inne formy zachęt wywozowych,

H. mając na uwadze, że w ramach sporu dotyczącego hormonów w wołowinie, USA w 
dalszym ciągu nakłada sankcje na UE, a nawet ogłosiło, że będą one rotacyjnie nakładane 
na inne produkty rolne z UE, aby zwiększyć ich oddziaływanie (tzw. przepisy 
karuzelowe); mając na uwadze, że na mocy protokołu uzgodnień UE przyznała zerową 
kontyngentową stawkę celną na przywóz 20 000 ton wołowiny,

I. mając na uwadze, że USA zakwestionowało w WTO unijne przepisy dotyczące higieny i 
wprowadzania do obrotu drobiu,
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J. mając na uwadze osiągnięcie wzajemnie uzgodnionego rozwiązania z Kanadą i Argentyną 
w sprawie sporu dotyczącego organizmów modyfikowanych genetycznie; mając na 
uwadze, że USA złożyło ogólny wniosek odwetowy,

K. mając na uwadze, że decyzja panelu WTO w sprawie cukru była jednym z głównych 
motorów reformy cukrownictwa i wciąż wywiera poważny wpływ na handel cukrem; 
mając na uwadze w ciągu trzech lat, z drugiego największego eksportera cukru, UE stała 
się drugim największym importerem netto tego produktu,

L. mając na uwadze, że reforma cukrownictwa z 2006 r. zrealizowała cel zwiększenia 
konkurencyjności, zmniejszając ceny cukru i ograniczając jego produkcję o ok. 30%; 
mając jednak na uwadze, że reforma ta doprowadziła do zamknięcia 83 z 189 zakładów w 
UE-27, utraty 16 500 bezpośrednich miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz do 
zakończenia upraw buraka cukrowego przez około 140 000 rolników,

M. mając na uwadze, że do zawarcia umów handlowych negocjowanych przez Komisję 
Europejską wymagana jest zgoda Parlamentu,

Spójność między polityką rolną UE a wspólną polityką handlową

1. uważa, że unijny sektor rolnictwa stanowi wyraźną wartość dodaną europejskiej 
gospodarki i ma do odegrania strategiczną rolę w strategii UE 2020 wobec wyzwań 
gospodarczych, społecznych i środowiskowych, przed którymi stoi UE; 

2. podkreśla, że zagraniczna polityka handlowa nie powinna stanowić zagrożenia dla 
zdolności UE do utrzymania silnego sektora rolnego i do zapewnienia bezpieczeństwa 
żywności w kontekście większej nieprzewidywalności rynku; apeluje do Komisji o 
ochronę wielofunkcyjnej roli unijnego rolnictwa i europejskiego modelu rolno-
spożywczego;

3. potępia podejście Komisji, która zdecydowanie zbyt często idzie na ustępstwa w zakresie 
rolnictwa, aby uzyskać większy dostęp do rynków krajów trzecich dla produktów 
przemysłowych i usług; 

4. apeluje do Komisji o zaproponowanie takiego podejścia, które zrównoważy produkcję 
wewnętrzną i przywóz, uwzględniając – w odniesieniu do każdego sektora rolnego –
opracowanie wielostronnych i dwustronnych negocjacji handlowych, a także unijnych 
norm środowiskowych, społecznych i norm bezpieczeństwa;

5. podkreśla, że w odniesieniu do sektora rolnictwa Komisja musi przeprowadzić ocenę 
oddziaływania, która zostanie upubliczniona przed rozpoczęciem negocjacji i będzie 
aktualizowana, aby uwzględnić nowe stanowiska wynikające z negocjacji; podkreśla 
konieczność odpowiedniego i przejrzystego procesu konsultacji z zainteresowanymi 
stronami; 

6. zwraca uwagę na fakt, że finansowa rekompensata nie może zrównoważyć negatywnych 
skutków przerwania unijnej produkcji rolnej, która zapewnia bezpieczeństwo i jakość 
żywności oraz ma zasadnicze znaczenie dla dobrobytu na obszarach wiejskich UE i dla 
ochrony terenów wiejskich przed groźbą porzucenia ziemi i wyludnienia wsi; podkreśla w 
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związku z tym potrzebę utrzymania warunków niezbędnych do tego, aby unijne rolnictwo 
było opłacalne, a rolnicy otrzymywali godziwe wynagrodzenie;

7. przypomina, że unijni producenci spełniają najwyższe normy pod względem higieny 
produktu, zrównoważonych metod wytwarzania, zdrowia roślin, zdrowia i dobrostanu 
zwierząt, identyfikowalności, kontroli zawartości pestycydów, medycyny weterynaryjnej i 
dodatków; 

8. uważa, że należy nałożyć na przywóz normy odpowiadające normom stosowanym w UE, 
aby zapewnić konkurencyjność unijnych rolników i jednakowe warunki oraz 
zagwarantować skuteczną ochronę obywateli UE; podkreśla potrzebę bardziej 
rygorystycznych kontroli przywozowych na granicach;

9. podkreśla – w odniesieniu do przywozu – potrzebę ścisłej zgodności z prawem 
pochodzenia i z mechanizmami zapobiegania handlowi trójstronnemu; 

10. ponagla Komisję do czynnego wspierania kampanii na rzecz ochrony interesów UE w 
zakresie rolnictwa, zważywszy na znaczny potencjał wywozowy wysokiej jakości 
unijnych produktów rolno-spożywczych; podkreśla między innymi potrzebę nasilenia 
programów wsparcia, w tym poprzez zwiększenie odsetka unijnego współfinansowania; 
zauważa, że środki te są zgodne z zasadami WTO, podchodząc pod kategorię „zielonego 
pakietu” (green box); 

Rolnictwo w wielostronnym systemie handlu

Agenda rozwoju z Ad-Dauhy (DDA) 

11. uważa, że aby zagwarantować pomyślny wynik DDA, UE złożyła niezwykle hojną ofertę 
w zakresie rolnictwa, która nie została jednak odwzajemniona na podobnym ambitnym 
poziomie przez żaden inny kraj rozwinięty lub rozwijający się na zaawansowanym 
poziomie; 

12. apeluje do Komisji o ścisłe przestrzeganie mandatu negocjacyjnego od Rady, która 
wyznacza najnowszą reformę WPR jako granicę swojego działania, pod warunkiem 
uzyskania porównywalnych ulg ze strony partnerów handlowych; zwraca się do niej o 
powstrzymanie się od składania jakichkolwiek propozycji, które determinowałyby 
wstępnie decyzje dotyczące przyszłości WPR po roku 2013; 

13. wyraża ubolewanie z powodu braku postępu w przygotowaniu wielostronnego rejestru 
win i napojów spirytusowych oraz w rozszerzeniu ochrony oznaczeń geograficznych na 
wszystkie produkty rolnicze; przypomina, że elementy te są konieczne dla osiągnięcia 
wyważonego wyniku negocjacji rolniczych; 

14. przypomina, że UE graniczyła już znacznie zakłócającą handel pomoc wewnętrzną i 
zwraca się do innych partnerów handlowych o zdecydowane zobowiązanie się do tego 
samego; 

15. przypomina o zobowiązaniu podjętym przez członków WTO podczas konferencji 
ministerialnej w Hongkongu w roku 2005 dotyczącym wyeliminowania wszystkich form 
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dotacji wywozowych przy jednoczesnym nałożeniu środków dyscyplinarnych na 
wszystkie środki wywozowe o analogicznym działaniu, w szczególności kredyty 
eksportowe, państwowe rolnicze przedsiębiorstwa handlowe i kontrolę pomocy 
żywnościowej; 

16. uważa, że ogólne obniżenie stawek celnych należy ocenić w świetle oferty UE dotyczącej 
wsparcia wewnętrznego i filarów konkurencji eksportowej, i że powinno ono zależeć od 
możliwości utrzymania specjalnej klauzuli ochronnej, specjalnego odstępstwa od środków 
dyscyplinarnych za uproszczenie taryfowe i od odpowiedniej elastyczności formuły cięć 
stawek i określania produktów wrażliwych; jest zdania, że obowiązek osiągnięcia 
znacznego rozszerzenia kontyngentu taryfowego poważnie osłabia proponowany 
mechanizm wyznaczania produktów wrażliwych; 

Rozstrzyganie sporów WTO

17. apeluje do Komisji o zagwarantowanie, że rozstrzygnięcie sporu dotyczącego „hormonów 
w wołowinie” umożliwi zniesienie sankcji na unijne produkty, zapewniając jednocześnie, 
że przywóz wołowiny do UE będzie spełniał unijne wymogi; 

18. uważa, w odniesieniu do sporu w sprawie „chlorowanego drobiu”, że przywóz takich 
produktów do UE byłby sprzeczny z zapotrzebowaniem unijnego społeczeństwa na 
bezpieczne produkty;

19. zwraca się do Komisji o zdecydowaną obronę unijnego systemu zezwoleń i wprowadzania 
do obrotu organizmów modyfikowanych genetycznie przed zarzutami w WTO; 

Rolnictwo w wielostronnych, międzyregionalnych i dwustronnych stosunkach 
handlowych

20. podkreśla, że aby uniknąć podwójnych opłat – najpierw na szczeblu dwustronnym, a 
następnie wielostronnym – należy popierać „umowy jednokieszeniowe” (single pocket 
agreement), na mocy których ulgi w umowach dwustronnych będą powiązane z 
ostatecznym wynikiem negocjacji dauhańskich; 

21. usilnie wzywa Komisję, żeby opowiadała się za włączeniem oznaczeń geograficznych 
(GI) do umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) 
jako jej zasadniczej części; ubolewa, że w ramach niedawno zakończonych lub 
prowadzonych negocjacji handlowych nasi partnerzy handlowi muszą chronić jedynie 
„krótką listę” unijnych GI;

22. wzywa Komisję do zagwarantowania, żeby umowy handlowe nie naruszały unijnego 
systemu cen wejścia dla owoców i warzyw, a jednocześnie żeby utrzymywała obecne 
harmonogramy przywozu i poprawiła funkcjonowanie systemu;

23. ubolewa, że w ramach umów handlowych Komisja nie chce wymagać równych 
standardów dla towarów przywożonych; uważa, że w tych umowach należy przynajmniej 
przewidzieć zgodność ze zobowiązaniami i standardami międzynarodowymi (takimi jak 
standardy sanitarne i fitosanitarne); 
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24. zauważa, że wszelkie dodatkowe dwustronne zezwolenia na dostęp do unijnego rynku 
cukru, przyznawane krajom trzecim (np. krajom Ameryki Łacińskiej) będą miały 
charakter destabilizujący dla unijnego tynku cukru i spowodują zanik preferencji dla 
krajów najsłabiej rozwiniętych i krajów AKP; tym bardziej przyjmuje z zaniepokojeniem 
fakt, że jeżeli takich zezwoleń udziela się krajom będącym importerami netto, ułatwia to 
powstawanie mechanizmów wymiany; wzywa Komisję, żeby nadal z zakresu negocjacji 
dwustronnych wyłączała cukier i produkty cukrowe, w tym etanol;

25. uważa za niedopuszczalne, żeby Komisja wznawiała negocjacje z Mercosurem, nie 
upubliczniwszy szczegółowej oceny skutków oraz nie podjąwszy odpowiedniej debaty 
politycznej z Radą i Parlamentem; 

26. jest głęboko zaniepokojony wpływem, jaki wywrze ewentualna umowa o stowarzyszeniu 
z Mercosurem na unijny sektor rolnictwa, z uwagi na przedstawiony przez Mercosur w 
marcu 2006 r. wniosek dotyczący dostępu do unijnego rynku rolniczego, który dalece 
wykroczył poza już zaawansowaną propozycję przedstawioną przez UE w 2004 r.; 

27. zauważa, że gospodarstwa w krajach Mercosuru mają o wiele niższe koszty produkcji, w 
tym koszty ziemi, pracy i inne koszty kapitałowe, oraz że producenci Mercosur nie muszą 
spełniać tych samych wysokich standardów dotyczących bezpieczeństwa i 
zrównoważonego rozwoju co producenci unijni;

28. jest zdania, że poziom integracji rynku w unii celnej Mercosuru jest obecnie 
niewystarczający do zagwarantowania odpowiedniego przepływu importowanych 
towarów w regionie; 

29. podkreśla fakt, że w szeregu sprawozdań Biura ds. Żywności i Weterynarii podkreślono, 
że brazylijska wołowina nadal nie spełnia unijnych norm producenckich i konsumenckich, 
dotyczących bezpieczeństwa żywności, identyfikacji i śledzenia zwierząt, zdrowia 
zwierząt i kontroli chorób; 

30. wyraża głębokie zaniepokojenie polityką realizowaną przez Argentynę z naruszeniem 
zobowiązań tego państwa w ramach WTO, która ma na celu ograniczanie importu 
produktów spożywczych konkurujących z produkcją krajową; zauważa, że te działania 
podejmowane są obok argentyńskiego systemu nieautomatycznych zezwoleń na import, 
który wywołuje już negatywne skutki dla eksportu UE; wzywa Komisję, żeby podjęła 
wszelkie działania niezbędne do zapewnienia, że te środki, które są sprzeczne z duchem 
negocjacji nad umową UE-Mercosur, zostaną skutecznie uchylone;

31. zauważa, że według Komisji umowa o wolnym handlu pomiędzy UE i Koreą Południową 
umożliwi unijnym eksporterom zaoszczędzenie na cłach 380 mln euro poprzez zniesienie 
ceł na 99% unijnego eksportu rolnego; 

32. jest zaniepokojony zezwoleniami udzielonymi w ramach umów euro-śródziemnomorskich 
na produkty, które wykazują się tymi samymi wahaniami sezonowymi co produkty 
europejskie;

33. wzywa Komisję do dopilnowania, żeby nie omijano ceł importowych na etanol, gdyż 
coraz więcej etanolu dostaje się do UE w formie mieszanek, na które cło importowe jest 
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bardzo niskie;

34. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Kiedy UE zastanawia się nad przyszłością wspólnej polityki rolnej, zapewnienie spójności 
polityki rolnej i polityki w dziedzinie handlu zewnętrznego staje się tym ważniejsze. 
WPR jest symbolem integracji europejskiej i jedną z najbardziej rozwiniętych form 
ponadnarodowego procesu podejmowania decyzji w UE. Kolejne reformy WPR miały 
miejsce w obliczu różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Wielostronne 
negocjacje handlowe i dyscyplina WTO nałożona na strategie polityki rolnej były głównym 
motorem reformy WPR. Wewnątrzunijny nacisk na nakierowanie WPR na rynek i większe 
podkreślenie innych dziedzin polityki UE znajdują takie samo odzwierciedlenie w 
zewnętrznej polityce handlowej UE, w której strategia negocjacyjna Komisji polega na 
proponowaniu otwarcia rynku rolnego w zamian za lepszy dostęp do rynku dla europejskich 
produktów przemysłowych i usług do rynków państw trzecich.

Rolnictwo i handel to dwie krzyżujące się kwestie. Dynamika obu rodzajów działalności 
gospodarczej wpływa na regulację na poziomie wielostronnym, międzyregionalnym, 
regionalnym i dwustronnym, a jednocześnie jest w dużej mierze przez regulację na tych 
poziomach uwarunkowana. Te ramy regulacyjne nie mają statycznego charakteru; tworzą 
hierarchie i zmieniają się w wyniku negocjacji. Różnorodność regulacyjna, rozbieżne interesy 
handlowe, napięcia i spory w handlu odzwierciedlają złożoność wewnętrznych polityk 
rolnych i handlu międzynarodowego. 
Jako że rolnictwo nie jest zwykłą działalnością gospodarczą, ale polityka rolna i żywnościowa 
ma służyć celom podstawowym, takim jak bezpieczeństwo żywnościowe, główne wyzwanie 
polega na skutecznym połączeniu spraw handlowych i niehandlowych. Połączenie to, zależne 
od poziomu integracji stron tworzących system prawny (od całkowitej różnorodności na 
najniższym poziomie poprzez wzajemne uznawanie aż do jednolitości), stwarza mniejsze 
trudności wewnątrz UE niż na szczeblu wielostronnym. W ramach WTO negatywnej 
integracji w drodze otwarcia rynku poprzez zniesienie barier dla handlu nie towarzyszy w 
wystarczającym stopniu pozytywna integracja poprzez zbieżność regulacyjną. Jednak 
porozumienie WTO w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych 
(porozumienie SPS) oraz porozumienie w sprawie barier technicznych w handlu 
(porozumienie TBT) można uznać za krok w kierunku nowej filozofii regulacyjnej.

Porozumienie w sprawie rolnictwa Rundy Urugwajskiej włączyło rolnictwo w ramy WTO z 
długoterminowym celem polegającym na „ustanowieniu rzetelnego i opartego na prawach 
rynku systemu handlu rolnego” poprzez „istotną i stopniową redukcję ochrony i wsparcia w 
sektorze rolnym”, która doprowadzi do „złagodzenia restrykcji oraz zakłóceń na światowych 
rynkach rolnych i zapobiegania takim zjawiskom”. 
Główną trudnością negocjacji rolnych w ramach rundy dauhańskiej jest fakt, że biorą w nich 
udział grupy krajów posiadające bardzo różne modele rolnictwa i interesy. Obawy 
pozahandlowe UE i innych członków posiadających wielofunkcyjne modele rolnictwa nie są 
należycie brane pod uwagę. W toku tych negocjacji UE znajdowała się przez długi czas – i do 
pewnego stopnia wciąż się znajduje – w defensywie, jeżeli chodzi o rolnictwo. Należy jednak 
wskazać na pewne błędne przekonania, które nie uwzględniają, jak bardzo zmieniła się WPR 
od momentu jej powstania. 

UE jest największym na świecie importerem produktów rolnych z krajów rozwijających się, 
importując więcej niż USA, Japonia, Kanada, Australia i Nowa Zelandia razem wzięte. 
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Utrzymujący się nacisk na dalsze otwieranie rynku UE pochodzi w przeważającej mierze od 
konkurencyjnych eksporterów w rolnictwie. Przyznanie zwiększonego dostępu do rynku tym 
krajom ma nie tylko potencjalnie szkodliwy wpływ na unijnych producentów rolnych, ale 
także na najbardziej potrzebujące kraje rozwijające się, których margines preferencji zostanie 
ograniczony. 
Ponadto UE, w przeciwieństwie do innych kluczowych partnerów, znacznie ograniczyła 
wsparcie zakłócające handel, oddzielając pomoc bezpośrednią od produkcji i ogólnie 
opierając się w coraz większym stopniu na interwencjach bezpieczeństwa, co daje jej mniej 
skuteczne instrumenty reagowania na zwiększającą się zmienność rynków. UE 
zaproponowała ponadto stopniowe wycofanie – ograniczonych już i tak w znacznym stopniu 
– dotacji wywozowych, pod warunkiem nałożenia podobnych środków dyscyplinarnych na 
inne formy zachęt wywozowych, a w szczególności kredyty i gwarancje eksportowe 
(stosowane zwłaszcza przez USA), państwowe rolnicze przedsiębiorstwa handlowe 
(działające głównie w Australii, Nowej Zelandii i Kanadzie) oraz pomoc żywnościową 
(stosowaną na ogromną skalę w USA). 
W ramach WTO UE przyjęła rolę „oskarżonego” w ważnych sprawach z zakresu 
rozstrzygania sporów, dotyczących w szczególności organizmów modyfikowanych 
genetycznie, oznaczeń geograficznych, hormonów w wołowinie i chlorowanego drobiu. W 
sprawie hormonów w wołowinie – mimo uzasadnionych obaw UE dotyczących zdrowia 
publicznego, a także niedyskryminującego charakteru tego środka – uznano, że nie ma 
racjonalnego związku między oceną ryzyka a środkami służącymi do osiągnięcia tego celu. 
Argumentowano, że „aktywizm sądowy” „organów sądowych” WTO podczas rozstrzygania 
określonych sporów istotnie kwestionuje prawomocność WTO z punktu widzenia demokracji. 
Należy zauważyć, że mechanizm rozstrzygania sporów WTO uznaje się powszechnie za 
najważniejszy rezultat systemowy rundy urugwajskiej, oznaczający prawną zmianę 
paradygmatu przez zobowiązujące ustalenia i wiążące wyniki. 

Utworzenie WTO doprowadziło do poszerzenia zakresu kwestii regulacyjnych, które mają 
bezpośredni wpływ na krajowe przepisy i strategie, ponieważ punkt ciężkości przesuwa się z 
barier leżących „na granicy” w stronę barier istniejących „wewnątrz granic”. Zmiana ta 
ogranicza możliwości członków WTO sprawowania władzy ustawodawczej i określania norm 
(w dziedzinie zdrowia publicznego, ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywnościowego), 
które mogą stanowić ograniczenie dla handlu. Porozumienia WTO określają cele, jakie 
zgodnie z prawem mogą realizować członkowie WTO (np. art. XX GATT, porozumienie SPS 
i TBT). Zgodnie z postanowieniami porozumienia SPS normy krajowe uznaje się za 
spełniające kryteria WTO, jeżeli ich podstawą są normy międzynarodowe (przedstawione np. 
w Kodeksie Żywnościowym), natomiast normy ustalone na wyższym poziomie niż normy 
międzynarodowe muszą zostać naukowo uzasadnione przy zastosowaniu oceny ryzyka. 
Z uwagi na impas w wielostronnych negocjacjach handlowych UE kontynuowała negocjacje 
nad dwustronnymi i międzyregionalnymi umowami handlowymi, stanowiącymi uzupełnienie, 
nie zaś substytut ram wielostronnych. Niektórzy mogliby argumentować, że zawarcie tego 
rodzaju umów sprawi, iż partnerzy handlowi stracą zainteresowanie umową w ramach WTO, 
jeżeli uzyskają pożądany dostęp do rynków docelowych. Widzą oni także zagrożenie
wynikające z wzrostu liczebności tych umów, co podważy wielostronny system handlu, 
tworząc konkurujące bloki handlowe. Inni mogliby z kolei nie zgodzić się z faktem, że 
umowy te dają możliwość – obecnie niedostępną w ramach WTO – negocjowania klauzul 
dotyczących trwałego rozwoju i innych oraz warunkowania zezwoleń przestrzeganiem norm 
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społecznych i środowiskowych. Preferowanie umów dwustronnych może po prostu wynikać z 
ich mniej złożonego charakteru i przekonania, że interesom lepiej przysługuje się selektywne 
podejście partnerów handlowych. Obecnie USA i UE „konkurują” o to, kto pierwszy – i na 
jakich warunkach – wejdzie na kluczowe nowe rynki. 

W ramach tych negocjacji UE musi wyraźnie zadbać o bardziej zrównoważone podejście 
wśród różnych sektorów oraz o promowanie zarówno defensywnych, jak i ofensywnych 
interesów europejskich w dziedzinie rolnictwa. Spójność między WPR a zewnętrzną polityką 
handlową UE zapewni zachowanie europejskiego modelu rolnictwa, a także równe szanse dla 
unijnych producentów na rynku światowym. 
Wielofunkcjonalna rola europejskiego sektora rolnictwa może służyć za katalizator nowych 
paradygmatów, ponieważ dostarcza on dobra publiczne o istotnym znaczeniu dla naszych 
społeczeństw, których podaży nie można zagwarantować poprzez rynek: bezpieczeństwo 
żywnościowe, bezpieczeństwo żywności i jej jakość po przystępnej dla obywateli UE cenie. 
Globalny wzrost popytu na żywność sytuuje się w kontekście wyższych kosztów produkcji i 
poważnej niestabilności na rynkach rolnych, przy ograniczonych zasobach gruntów, wody i 
energii. Silna WPR ma także fundamentalne znaczenie dla zachowania, równowagi 
ekologicznej i rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich UE w obliczu groźby porzucenia 
ziemi i wyludnienia wsi. 

Geografia gospodarcza WPR jest powiązana z innymi celami społecznymi i politycznymi. 
Europejski sektor rolnictwa stanowi wyraźną wartość dodaną i ma do odegrania ważną rolę w 
strategii „UE 2020” wobec wyzwań społeczno-gospodarczych i środowiskowych, przed 
którymi stoi UE – w skali wewnętrznej oraz jako czołowy podmiot globalny. Polityka 
handlowa UE odegra decydującą rolę, jeżeli chodzi o kwestię, czy rolnictwo w dalszym ciągu 
będzie wnosić pełny i pozytywny wkład w realizację tych celów. Polityka handlowa nie 
powinna osłabiać dynamiki sektora rolnictwa UE. Wręcz przeciwnie – polityka handlowa i 
rolna mogą i muszą stanowić dla siebie wsparcie.


