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Przedmiot: Petycja 0042/2013, którą złożył Jonas Dieckmann (Niemcy), w sprawie 
nadmiernych dotacji do produktów rolnych

1. Streszczenie petycji

Zdaniem składającego petycję w wyniku (nadmiernych) dotacji dla rolnictwa produkty z 
Europy są tańsze niż lokalnie uprawiane produkty na rynkach Afryki i Azji. Z drugiej strony 
produkty rolne z państw trzecich nie są w stanie konkurować na rynku europejskim. Ponadto 
składający petycję twierdzi, że w państwach Trzeciego Świata dochodzi do swego rodzaju 
ponownej kolonizacji przez przedsiębiorstwa z Zachodu, które biorą w leasing lub wykupują 
ogromne połacie gruntów rolnych. W opinii składającego petycję ograniczenie dotacji rolnych 
umożliwiłoby poprawę tej sytuacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 września 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

Komisja uważa, że zarzut składającego petycję, który uważa, że dotacje UE podcinają ceny 
lokalnych produktów rolnych w krajach rozwijających się nie odpowiada rzeczywistości.

Od przynajmniej 20 lat wspólna polityka rolna (WPR) przechodzi istotne przemiany, które 
stopniowo zmieniają wpływ polityki na decyzje rolników dotyczące produkcji, prowadząc 
rolnictwo UE w kierunku coraz większego dostosowania produkcji do potrzeb rynku. 
Wspólna polityka rolna przeszła zasadniczą zmianę z polityki wspierania cen na politykę 
wspierania dochodów, w ramach której instrumenty rynkowe są wykorzystywane wyłącznie 
do zapewnienia sieci zabezpieczeń rynku w sytuacjach kryzysowych. W konsekwencji UE 
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stała się podmiotem przyjmującym ceny na rynkach światowych odnośnie do większości 
produktów rolnych, podczas gdy 94% bezpośredniego wsparcia przychodów jest oddzielone 
od produkcji.

Trzy lata temu refundacje wywozowe zostały drastycznie obniżone i według stanu na lipiec 
2013 r. są określone na poziomie zerowym dla wszystkich towarów. Ponadto w ramach nowej 
WPR, refundacje wywozowe mają być stosowane wyłącznie w wyjątkowych warunkach 
rynkowych.

Wpływ instrumentów w ramach zreformowanej WPR na ceny na rynkach światowych i na 
rynkach krajów rozwijających się jest nieznaczny. Zostało to bardzo dobrze udokumentowane 
w ostatniej ocenie oddziaływania w związku z wnioskami w sprawie reformy WPR oraz w 
ostatnim sprawozdaniu UE na temat spójności polityki na rzecz rozwoju z 2013 r.

Zarządzanie gruntami staje się coraz ważniejszym tematem w kontekście rozwoju rolnictwa. 
Priorytetowe znaczenie w ramach rozwoju unijnej współpracy na rzecz bezpieczeństwa 
żywności i rozwoju obszarów wiejskich ma udzielanie pomocy państwom przy projektowaniu 
i wdrażaniu powszechnych systemów struktury rolnictwa, poprawa dostępu do gruntów, 
ochrona populacji przed niewłaściwymi i nieprzejrzystymi transakcjami związanymi z 
gruntami. Dobrowolne wytyczne w zakresie odpowiedzialnego zarządzania własnością 
gruntów, lasów i łowisk przyjęte w maju 2012 r. przez Komitet ds. Światowego 
Bezpieczeństwa Żywnościowego określają zasady zarządzania w zakresie praw własności 
gruntów i transakcji. Unia Europejska podejmuje działania mające na celu zachęcanie do 
wdrożenia i przestrzegania wytycznych poprzez prowadzenie dialogu z właściwymi rządami i 
regionami, i w ramach wszystkich programów wsparcia UE. Ponadto Komisja zdecydowanie 
wspiera trwający w Komitecie ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego (CFS) 
proces mający na celu opracowanie dobrowolnych ram z zasadami dotyczącymi 
odpowiedzialnych inwestycji w rolnictwo (RAI). Takie ramy zasad uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym potrzebne są jako wskazówki dla inwestorów, krajów przyjmujących oraz 
pośredników w związku z dokonywaniem inwestycji w rolnictwo, które są zgodne z prawami 
człowieka oraz respektują źródła dochodów i zasoby. Powinny one również obejmować 
monitorowanie zakupu znacznych połaci gruntów. Unia Europejska, za pośrednictwem 
różnego rodzaju instrumentów, wspiera odpowiedzialne inwestycje w rolnictwo, które muszą 
być zwiększane w wielu krajach rozwijających się, w szczególności w Afryce. Luka 
inwestycyjna odnośnie do inwestycji w rolnictwo nadal jest znaczna, zgodnie z szacunkami 
FAO wynosiła 83 mld USD według cen z 2009 r.1.

Wniosek

Na podstawie powyższych uwag Komisja sądzi, że nie są potrzebne żadne działania 
wykraczające poza obecne ramy polityczne.

                                               
1 http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Investment.pdf.


