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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1463/2012, którą złożył Jean Jacquot Michel (Francja), w sprawie 
pomocy bezpośredniej dla francuskich rolników

1. Streszczenie petycji

W ostatnich latach ceny zbóż drastycznie wzrosły. W związku z tym składający petycję 
wzywa Unię Europejską do ograniczenia pomocy bezpośredniej dla producentów zbóż, 
uważając za sprzeczne z logiką utrzymanie jej na poziomie, który został ustalony, gdy ceny 
zbóż były wiele niższe. Zgodnie z powyższym przyznawanie jednorazowych dotacji 
niektórym europejskim rolnikom byłoby całkowicie nieuzasadnione.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Składający petycję uważa, że znaczna część pomocy bezpośredniej w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej (WPR) trafia do producentów zbóż, nasion roślin oleistych i roślin 
wysokobiałkowych. Biorąc pod uwagę fakt, że ceny tych towarów są w ostatnim czasie 
wysokie, składający petycję jest zdania, że udzielanie wsparcia producentom zbóż, nasion 
oleistych i roślin wysokobiałkowych nie znajduje już dłużej uzasadnienia. Sądzi on, że pomoc 
bezpośrednia w ramach WPR udzielana tym producentom nie jest zgodna z określonymi 
podstawowymi zasadami traktatowymi (np. zasadą sprawiedliwości i solidarności z 
państwami trzecimi), a ponadto nie przyczynia się do realizacji celów WPR (stabilizacja 
rynków, zapewnienie dostępności dostaw oraz zagwarantowanie konsumentom dostaw w 
rozsądnych cenach) ani zasady należytego zarządzania finansami.
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Począwszy od przeprowadzonej w 2003 roku reformy WPR, większa część wszystkich 
płatności bezpośrednich nie jest związana z wysokością produkcji: rolnicy nie otrzymują już 
płatności powiązanych z konkretnym rodzajem produkcji; płatności te są natomiast 
powiązane z uprawnieniami opartymi na wartości pomocy otrzymywanej w przeszłości na 
szczeblu regionalnym/krajowym lub indywidualnym. Do roku 2013 co najmniej 93% 
płatności bezpośrednich wypłacanych w UE nie będzie związanych z wysokością produkcji.

Płatności bezpośrednie niezwiązane z wysokością produkcji stanowią podstawowe wsparcie 
dochodu dla producentów, pozwalając przy tym zapewnić to, że rolnicy reagują na sygnały 
rynkowe, gdyż pozostała część ich dochodu jest określana przez rynek.

Wysokie ceny niektórych produktów (o których wspomina składający petycję) 
odzwierciedlają tylko jeden wymiar aktualnej sytuacji gospodarczej, która charakteryzuje się 
ponadto wyższą zmiennością cen i wyższymi kosztami nakładów (oraz niższymi marżami). 
Sytuacja ta zwiększa potrzebę stabilnego wsparcia dochodu dla rolników, które zapewniałoby 
stabilny dochód niezależnie od wahań na rynku.

Ponadto stosowane obecnie płatności niezwiązane z wysokością produkcji są powiązane z 
przestrzeganiem norm środowiskowych oraz norm związanych ze zdrowiem zwierząt i roślin 
(zasada wzajemnej zgodności). W związku z tym stosowane obecnie płatności niezwiązane z 
wysokością produkcji również przyczyniają się do utrzymania zrównoważonego rolnictwa 
poprzez zapewnienie rentowności w dłuższej perspektywie oraz płynności dostosowania 
gospodarczego sektora rolnego. Płatności bezpośrednie w połączeniu z zasadą wzajemnej 
zgodności pozwalają na zapewnianie podstawowych dóbr publicznych dostarczanych z 
wykorzystaniem zrównoważonego rolnictwa.

W opracowanej przez WTO klasyfikacji środków wsparcia rolnictwa stosowane obecnie 
płatności niezwiązane z wysokością produkcji należą do „kategorii zielonej”, co oznacza, że 
nie powodują zakłócenia handlu pomiędzy UE a jej partnerami handlowymi lub zakłócają go 
w minimalnym stopniu. W związku z tym płatności niezwiązane z wysokością produkcji 
pozwalają UE zapewnić dopływ minimalnego strumienia dochodów do społeczności 
rolniczej, przy poszanowaniu wysokich norm bezpieczeństwa żywności i norm jakościowych 
produkcji, a także dopilnować, aby tego rodzaju pomoc miała minimalny wpływ na resztę 
świata. W tym sensie brak jest dowodów gospodarczych na istnienie powiązania pomiędzy 
funkcjonującym modelem płatności bezpośrednich a bieżącymi potrzebami świata w zakresie 
dostaw żywności. Z drugiej strony Unia Europejska jest aktywnie zaangażowana w rozmowy 
dotyczące strategii politycznych w dziedzinie rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego 
i żywieniowego prowadzone na różnych forach międzynarodowych, np. w Komitecie ds. 
Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego i w grupie G-8/G-20, w celu współtworzenia 
obecnych światowych strategii żywnościowych.

W kontekście nowej reformy WPR zaplanowanej na lata 2014-2020 postanowiono, że model 
rozdziału płatności bezpośrednich między państwa członkowskie oraz w ich obrębie zostanie 
przedefiniowany poprzez odejście od historycznych danych referencyjnych do systemu stawki 
ryczałtowej na szczeblu krajowym lub regionalnym, przy czym państwom członkowskim 
umożliwi się skorzystanie z częściowej zbieżności. Odejście od historycznych danych 
referencyjnych będzie z pewnością stanowić istotny krok w kierunku bardziej sprawiedliwego 
i przejrzystego rozdziału pomocy bezpośredniej, która będzie w większym stopniu oparta na 
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obiektywnych kryteriach aniżeli na względach historycznych.

Komisja nie sądzi, że obecny kontekst gospodarczy usprawiedliwia wyeliminowanie pomocy 
bezpośredniej udzielanej niektórym konkretnym producentom ze względu na panujące 
aktualnie wysokie ceny. Komisja jest zdania, że trend zmierzający w kierunku orientacji 
rynkowej wymaga bardziej skutecznej i ukierunkowanej pomocy bezpośredniej, która 
zostanie oparta na przejrzystych, sprawiedliwych i niedyskryminujących kryteriach. Decyzje 
podjęte w ramach reformy WPR stanowią istotny i celowy krok w kierunku bardziej 
skutecznych, przejrzystych i sprawiedliwych płatności bezpośrednich.


