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WPR i tworzenie miejsc pracy na obszarach
wiejskich
Wiele obszarów wiejskich w UE stoi w obliczu poważnych wyzwań gospodarczych i
demograficznych, a liczba rolników w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat drastycznie spadła. Podczas
gdy rozpoczęły się już dyskusje na temat możliwych sposobów zreformowania obecnej wspólnej
polityki rolnej (WPR), na drugiej październikowej sesji plenarnej zostanie poddane pod debatę i
głosowanie sprawozdanie z własnej inicjatywy dotyczące roli tej polityki w tworzeniu miejsc pracy
na obszarach wiejskich.

Kontekst
Regiony z przewagą obszarów wiejskich zajmują niemal 52 % terytorium UE i zamieszkuje je 112 mln osób.
Choć krajobraz wiejski Europy obejmuje pewne wiodące regiony, to wiele obszarów wiejskich, zwłaszcza tych
najbardziej wyludnionych czy oddalonych, stoi w obliczu wyzwań społeczno-gospodarczych, takich jak
wysoka stopa bezrobocia, niski poziom dochodów, niekorzystne tendencje demograficzne, brak możliwości
dla młodzieży i kobiet oraz niższy poziom wykształcenia i kompetencji. Wskaźnik zatrudnienia na obszarach
wiejskich zawsze był niższy niż w całej UE, szczególnie wśród kobiet, ludzi starszych i pracowników
niewykwalifikowanych.
Sektor rolnictwa UE zatrudnia obecnie 22,2 mln osób pracujących w prawie 11 mln gospodarstw. Jest to
sektor o kluczowym znaczeniu, gdyż stanowi platformę dla dywersyfikacji gospodarki i siłę napędową
gospodarki wiejskiej. Jest ściśle związany z przemysłem spożywczym i turystyką, które łącznie zatrudniają
niemal 15 mln osób w UE. Ponadto od rolnictwa zależy cały sektor produkcji maszyn i odgrywa ono
zasadniczą rolę w bezpieczeństwie żywnościowym, gospodarowaniu zasobami naturalnymi i zapewnianiu
źródeł energii odnawialnej dla ludności UE.
W tym kontekście liczba rolników drastycznie maleje: między 2005 a 2014 rokiem odnotowano 23,6 %
spadek liczby miejsc pracy w rolnictwie. W podobnym okresie zniknęła jedna czwarta gospodarstw. Podczas
gdy jedna trzecia wszystkich rolników jest w wieku ponad 65 lat, młodym rolnikom coraz trudniej jest
rozpocząć działalność, częściowo z powodu wzrostu cen gruntów i ograniczonego dostępu do kredytów
bankowych.

Rola WPR
WPR to jedno z najważniejszych narzędzi działania UE na obszarach wiejskich. Przy budżecie w wysokości
408,3 mld EUR polityka ta obejmuje znaczne transfery środków do obszarów wiejskich i wpływa tym samym
na tworzenie miejsc pracy. W ramach pierwszego filaru rolnicy otrzymują podstawowe zabezpieczenie
dochodów dzięki rocznym płatnościom bezpośrednim, które pomagają utrzymać miejsca pracy w rolnictwie.
Drugi filar zapewnia wsparcie dla środków rozwoju obszarów wiejskich. Środki te obejmują inicjatywy w
zakresie zwiększania zatrudnienia i pokrywają wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju MŚP zarówno w
sektorze rolnym, jak i pozarolnym, na przykład restrukturyzacji, modernizacji i dywersyfikacji gospodarstw,
pomocy dla młodych rolników rozpoczynających działalność czy inwestycji w środki trwałe. Według
opracowanych przez państwa członkowskie programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020
inwestycje współfinansowane przez EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich) mają doprowadzić do powstania 124 500 nowych miejsc pracy w sektorze pozarolnym i
restrukturyzacji bądź modernizacji 335 000 gospodarstw, a także pomóc 300 000 gospodarstw w udziale w
systemach jakości, krótkich łańcuchach dostaw żywności i grupach producentów.
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Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. „W jaki sposób WPR może poprawić tworzenie miejsc pracy na
obszarach wiejskich?” (sprawozdawca: Eric Andrieu, S&D, Francja) podkreśla, że obszary wiejskie szczególnie
mocno ucierpiały w wyniku kryzysu gospodarczego. Jeśli chodzi o sektor rolnictwa, sprawozdawca zwraca uwagę,
że płatności bezpośrednie, które pomagają zatrzymać rolników na roli, nie są rozdzielane sprawiedliwie. W
zaleceniach dotyczących WPR po 2020 r. sprawozdawca wzywa do lepszego podziału płatności między małe i
średnie gospodarstwa. Kładzie również nacisk na konieczność uproszczenia procedur WPR i utrzymania
finansowania WPR co najmniej na obecnym poziomie, tak aby polityka ta mogła skutecznie i długoterminowo
odgrywać swoją rolę we wspieraniu zatrudnienia. Nie osłabiając wsparcia w ramach pierwszego filara, należy
wzmocnić politykę rozwoju obszarów wiejskich i pozwolić jej na większą elastyczność w celu maksymalnego
wykorzystania jej potencjału w zakresie tworzenia miejsc pracy. Proponowane rozwiązania obejmują wsparcie na
rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw żywności, rolnictwa ekologicznego, dywersyfikacji – kiedy rolnicy
rozszerzają działalność na agroturystykę, produkcję energii odnawialnej czy sklepy prowadzone przy
gospodarstwach – lub innowacji w zakresie zrównoważonych modeli rolniczych.
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