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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. jest zdania, że Europa i europejskie regiony potrzebują nowej, silnej WPR, która pobudzi 
rozwój, poprawi konkurencyjność na rynku międzynarodowym, będzie bardziej 
zorientowana na rynek i będzie uwzględniać dobra publiczne, w tym bezpieczeństwo 
żywnościowe, zachowanie różnorodności biologicznej, właściwą gospodarkę wodną i 
leśną oraz zrównoważony rozwój oparty na edukacji i wiedzy, a także przyczyni się do 
wzrostu spójności;

2. podkreśla, że utrzymanie płatności bezpośrednich powinno nadal służyć zapewnianiu 
konkurencyjności, stabilności ekonomicznej, odpowiednich dochodów rolników i 
zrównoważonego rozwoju rolnictwa wspólnotowego, a także bezpieczeństwa 
żywnościowego i środowiskowego UE, co jest gwarancją prawidłowej realizacji innych 
polityk i strategii, w tym strategii UE 2020; w związku z tym uważa, że konieczne jest 
wypracowanie obiektywnych i przejrzystych kryteriów umożliwiających odpowiedni 
poziom wsparcia bezpośredniego w całej UE oraz odejście od historycznych kryteriów 
podziału środków finansowych w ramach dopłat bezpośrednich;

3. widzi konieczność lepszego uwzględnienia przez WPR potencjału, problemów i potrzeb 
małych, rodzinnych gospodarstw rolnych; podkreśla także potrzebę dywersyfikacji ich 
dochodów, rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach 
wiejskich;

4. zauważa, że potencjał regionów i obszarów wiejskich to nie tylko zasoby naturalne 
służące pełnieniu przez nie funkcji społecznej i ekonomicznej, ale przede wszystkim 
obszary te są miejscem produkcji żywności w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
żywnościowego oraz dostarczają ważnych surowców dla przemysłu i produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych, a także stanowią źródło wartości środowiskowych, ekologicznych, 
krajobrazowych, turystycznych i niematerialnych, m.in. tradycji i kultury, w tym dorobku 
kulinarnego, jakim są produkty regionalne;

5. zwraca uwagę, że obecne zasady alokacji środków w II filarze zostały uzgodnione na 
podstawie kryterium spójnościowego, tj. istniejących różnic w poziomie rozwoju 
rolnictwa i wsi w poszczególnych państwach i regionach; w związku z tym, że różnice te 
nadal istnieją, opowiada się za utrzymaniem dotychczasowych kryteriów i środków na 
rozwój obszarów wiejskich, szczególnie w kontekście rozszerzenia II filaru o cele strategii 
UE 2020; zwraca uwagę, że wymaga to odpowiedniej koordynacji i podziału zadań 
między WPR a polityką spójności.


