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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie środków zaradczych dotyczących 
wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo
(2019/2895(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając decyzję podjętą przez organ arbitrażowy Światowej Organizacji Handlu 
(WTO) w sprawie sporu dotyczącego dotacji dla koncernu Airbus (DS316) w dniu 2 
października 2019 r., zezwalającą na podjęcie przez USA środków zaradczych w 
odniesieniu do eksportu z UE o wartości 7,5 mld USD (6,8 mld EUR),

– uwzględniając decyzję Organu Rozstrzygania Sporów WTO z dnia 14 października 
2019 r. zezwalającą na zawieszenie koncesji,

– uwzględniając podjętą przez USA decyzję o nałożeniu od dnia 18 października 2019 r. 
dodatkowych ceł w wysokości 25 % ad valorem na niektóre produkty rolne,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że USA są głównym partnerem handlowym UE w sektorze rolno-
spożywczym; mając na uwadze, że w 2018 r. z UE do USA wyeksportowano produkty 
rolno-spożywcze o wartości 22,3 mld EUR (16,2 % całego unijnego eksportu 
produktów rolno-spożywczych), a wartość importu produktów rolno-spożywczych z 
USA wyniosła 12 mld EUR;

B. mając na uwadze, że Zjednoczone Królestwo, Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy i 
Irlandia bardzo odczują skutki decyzji USA o nałożeniu dodatkowego cła w wysokości 
25 % na niektóre produkty rolno-spożywcze i że decyzja ta wywrze też negatywny 
wpływ na sektory rolno-spożywcze innych państw członkowskich UE;

C. mając na uwadze, że głównymi produktami rolnymi objętymi dodatkowymi cłami będą 
produkty o wysokiej wartości, takie jak wino, szkocka whisky, oliwki i oliwa z oliwek, 
a także produkty mleczne, takie jak masło i sery; mając na uwadze, że sankcje 
ukierunkowane są również na inne produkty rolno-spożywcze, takie jak mięso 
wieprzowe, owoce cytrusowe, soki owocowe i owoce preparowane, np. wiśnie i 
gruszki, a także małże;

D. mając na uwadze, że eksport hiszpańskiej czarnej oliwki do USA drastycznie spadł po 
nałożeniu przez USA cła na ten produkt w listopadzie 2017 r.;

E. mając na uwadze, że sektory rolne w UE nadal cierpią z powodu poważnych 
konsekwencji rosyjskiego embarga wprowadzonego w 2014 r.; mając na uwadze, że 
środki zaradcze USA przyczyniają się do dalszej niestabilności na rynku wewnętrznym 
UE, który może odczuć również negatywne skutki wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z UE;

F. mając na uwadze, że rolnicy i sektor rolno-spożywczy znów ponoszą konsekwencje 



RE\1193477PL.docx 3/4 PE643.366v01-00

PL

nierolniczego sporu handlowego, na który nie mają wpływu;

G. mając na uwadze, że amerykańskie środki stanowią poważne zagrożenie dla udziału w 
rynku wysokiej jakości produktów europejskich, takich jak wino, sery i whisky, 
zarówno natychmiast, jak i w perspektywie długoterminowej, oraz ryzyko pogorszenia i 
tak już niestabilnej sytuacji w niektórych sektorach, takich jak sektor oliwy z oliwek i 
oliwek stołowych;

H. mając na uwadze, że przed WTO nadal toczy się postępowanie w sprawie sporu 
dotyczącego dotacji dla koncernu Boeing;

1. wyraża głębokie zaniepokojenie tym, że podjęta przez USA decyzja o wprowadzeniu 
środków zaradczych wobec UE w wyniku sporu z Airbusem będzie miała poważny 
wpływ na równowagę konkurencyjną produktów rolno-spożywczych na rynku 
wewnętrznym, a szczególnie na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółdzielnie, które 
stanowią główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach 
wiejskich;

2. wyraża głębokie ubolewanie w związku z tym, że przed wprowadzeniem ceł nie 
wynegocjowano porozumienia, choć podmioty sektora rolno-spożywczego wielokrotnie 
apelowały o znalezienie rozwiązania;

3. wzywa do szybkiego wynegocjowania porozumienia i do złagodzenia rosnących napięć 
w handlu między obiema stronami;

4. wzywa Komisję do szybkiego uruchomienia wsparcia dla najbardziej narażonych 
sektorów rolnictwa oraz do rozważenia konkretnego planu obejmującego 
ukierunkowane działania mające na celu zrekompensowanie rolnikom zakłóceń na 
rynku wewnętrznym;

5. wzywa Komisję do ścisłego monitorowania rynku rolno-spożywczego w UE w celu 
szybkiego wykrywania zakłóceń wynikających ze stosowania ceł, ze skumulowanych 
skutków innych zmian na rynku, również tych spowodowanych obowiązującym 
embargiem rosyjskim, oraz z efektu domina wywołanego wypadnięciem produktów z 
łańcucha dostaw żywności;

6. zwraca się do Komisji o zastosowanie w odpowiednich przypadkach elastycznego 
podejścia w zarządzaniu prowadzonymi w państwach trzecich kampaniami 
promocyjnymi oraz o ścisłą współpracę z krajowymi urzędami ds. promocji handlu, aby 
umożliwić podmiotom szybkie działanie i intensyfikację lub zmianę ukierunkowania 
ich działań; zwraca się do Komisji o zatwierdzenie dodatkowych wniosków 
promocyjnych zgodnie z przydziałami budżetowymi;

7. podkreśla swoje zaangażowanie w międzynarodowe stosunki handlowe oraz zauważa 
potrzebę dywersyfikacji rynków eksportowych, w szczególności w odniesieniu do 
produktów rolno-spożywczych, a także potrzebę zapewnienia dostępu do rynku poprzez 
wyeliminowanie utrzymujących się przeszkód technicznych, które uniemożliwiają 
podmiotom czerpanie pełnych korzyści z możliwości eksportowych;

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
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Komisji.


