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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że zgodnie z prognozami w całej UE w nadchodzących dekadach 
znacznie wzrośnie współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi 
(liczba osób w wieku 65 lat lub starszych w stosunku do liczby osób w wieku od 15 do 
64 lat); mając na uwadze, że w 2019 r. współczynnik ten wzrósł do 31,4 %1 i 
przewiduje się jego dalszy wzrost, aż do 52 % w 2050 r.2, a w 2070 r. osiągnięcie 
poziomu 51,2 %;

B. mając na uwadze, że zmiany demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa 
różnie wpływają na poszczególne regiony europejskie, wywierając większy wpływ na 
obszary wiejskie i oddalone; mając na uwadze, że obszary te również doświadczają 
wyludnienia; mając na uwadze, że spadek liczby ludności może mieć negatywny wpływ 
na spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną UE;

C. mając na uwadze, że starzejące się społeczeństwo może stanowić źródło wiedzy o 
lokalnych tradycjach, żywności i sposobie życia na obszarach wiejskich, co z kolei 
można wykorzystać na potrzeby rozwoju lokalnej turystyki i biznesu;

D. mająca na uwadze, że starzenie się społeczeństwa Europy to zjawisko demograficzne, 
które wiąże się ze spadkiem zarówno współczynników dzietności i umieralności, jak też 
z coraz dłuższym życiem Europejczyków;

E. mając na uwadze, że zmiany demograficzne różnią się znacznie w poszczególnych 
państwach członkowskich i ich regionach, przy czym spadek liczby ludności i starzenie 
się społeczeństwa dotyczą przede wszystkim obszarów wiejskich i obszarów o 
niekorzystnych warunkach gospodarowania;

F. mając na uwadze, że w 2019 r. osoby zatrudnione z grupy wiekowej 55–64 lata 
stanowiły 59,1 % siły roboczej w UE3; mając na uwadze, że w 2016 r. około jedna 
trzecia osób zarządzających gospodarstwami rodzinnymi miała 65 lat lub więcej, a 
większość (57 %) miała 55 lat lub więcej; mając na uwadze, że tylko co dziesiąta osoba 
zarządzająca gospodarstwem rolnym miała mniej niż 40 lat;

G. mając na uwadze, że sytuacja demograficzna poważnie wpływa na spójność społeczną, 
gospodarczą i terytorialną UE; mając na uwadze, że istotne jest, aby UE uwzględniła 
kwestie demograficzne we wszystkich strategiach politycznych;

H. mając na uwadze, że niepokojące tendencje demograficzne na obszarach wiejskich UE 
pogłębiają przepaść społeczno-gospodarczą i zwiększają ryzyko ubóstwa i wykluczenia 
społecznego;

1 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00198/default/table?lang=en 
2 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00200/default/table?lang=en 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem050/default/table?lang=en

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00198/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00200/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem050/default/table?lang=en
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I. mając na uwadze, że w opracowywanej obecnie zielonej księdze w sprawie starzenia się 
społeczeństwa i długoterminowej wizji dotyczącej obszarów wiejskich przedstawiona 
zostanie w zarysie strategia UE na rzecz przeciwdziałania wpływowi zmian 
demograficznych na strukturę społeczno-gospodarczą;

J. mając na uwadze, że wymiana pokoleń jest jednym ze szczegółowych celów WPR po 
2020 r.; mając na uwadze, że transfer wiedzy i międzypokoleniowa wymiana wiedzy 
mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia współpracy i solidarności 
międzypokoleniowej, a tym samym zniwelowania różnic pokoleniowych;

K. mając na uwadze, że obecna sytuacja osób starszych na rynku pracy i ogółem w 
społeczeństwie pokazuje, że potrzebne są ogromne i zdecydowane inwestycje w takich 
dziedzinach jak równość szans, uczenie się przez całe życie, pomoc w zatrudnieniu i 
opieka zdrowotna w celu rozwiązania problemu rosnących nierówności gospodarczych i 
społecznych w UE;

L. mając na uwadze, że osoby starsze na obszarach wiejskich lub oddalonych mogą być 
narażone na większe ryzyko związane z wiekiem, w tym ubóstwo, trudniejszy dostęp do 
wysokiej jakości opieki zdrowotnej i usług, słabsze wsparcie społeczne lub rzadsze 
kontakty społeczne, a także brak dostępu do usług transportu publicznego;

M. mając na uwadze, że w kontekście zmian demograficznych w regionach Unii 
Europejskiej występują znaczne różnice, z tendencją do przeludnienia miast z jednej 
strony i odpływem ludności z obszarów wiejskich z drugiej strony;

N. mając na uwadze, że zmiany demograficzne dotyczą w dużym stopniu obszarów 
wiejskich i regionów peryferyjnych, co może przyczyniać się do izolacji osób starszych 
na tych obszarach;

O. mając na uwadze, że w 2018 r. w UE 42 % wypadków przy pracy dotyczyło osób 
powyżej 45 roku życia; mając na uwadze, że w związku z tym w standardach 
bezpieczeństwa w miejscu pracy należy uwzględniać starzenie się siły roboczej;

P. mając na uwadze, że w poszczególnych państwach członkowskich występują znaczne 
różnice, zarówno pod względem składu ludności, jak i jej rozwoju demograficznego;

Q. mając na uwadze, że bezpieczeństwo żywnościowe zależy od pomyślnej wymiany 
pokoleń w rolnictwie;

R. mając na uwadze, że WPR pozostaje kluczowym instrumentem wspierania gospodarki 
wiejskiej i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich;

S. mając na uwadze, że Europejski Zielony Ład powinien w pełni wykorzystywać 
potencjał starszego pokolenia w dążeniu do transformacji ekologicznej i cyfrowej;

T. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 zwiększyła podatność na zagrożenia, 
wykluczenie cyfrowe i społeczne osób starszych na obszarach wiejskich;

1. jest zdania, że tworzenie możliwości dialogu międzypokoleniowego jest ważne dla 
wzbogacenia życia społecznego osób starszych na obszarach wiejskich, ponieważ 
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przeciwdziała ryzyku izolacji społecznej, a jednocześnie pomaga młodszemu pokoleniu 
zdobyć wiedzę o przeszłości i tradycyjnych praktykach, co przyczynia się do 
zachowania kultury i dziedzictwa kulturowego oraz zwiększa spójność społeczną;

2. przypomina o specyfice gospodarstw rodzinnych łączących działalność rolniczą z 
życiem rodzinnym, przy udziale rolników w starszym wieku, którzy pozostają aktywni 
nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego;

3. uważa, że nadal konieczne będą stałe wysiłki ze strony partnerów społecznych oraz 
instytucji europejskich i krajowych na rzecz stworzenia prawdziwie pozytywnej kultury 
aktywnego starzenia się i niedyskryminującej rekrutacji; podkreśla konieczność 
podjęcia działań na rzecz włączenia osób starszych w rozwój lokalnej gospodarki 
poprzez ułatwianie dostępu do usług publicznych w celu poprawy jakości ich życia;

4. jest zdania, że należy wypracować nowe podejście do mentoringu i partnerstwa, aby 
zatrzymać drenaż mózgów z tego względu, że zaawansowane umiejętności w coraz 
większym stopniu skupione są w grupie pracowników w starszym wieku;

5. dostrzega, że osoby starsze, w tym rolnicy, mogą stać się siłą napędową dynamicznej 
srebrnej gospodarki na obszarach wiejskich opartej na innowacjach społecznych, 
integracyjnych społecznościach wiejskich i zdrowszym otoczeniu; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia starannej oceny tego potencjału przy opracowywaniu 
długoterminowej wizji dotyczącej obszarów wiejskich i aktywnego starzenia się;

6. wzywa instytucje administracji publicznej, aby zainicjowały utworzenie szczególnego 
systemu ochrony przed bezrobociem w rolnictwie, które ma specyficzny charakter z 
uwagi na sezonowość pracy; podkreśla, że zwiększy to ochronę osób podejmujących 
pracę w rolnictwie;

7. podkreśla, że w rolnictwie starzenie się siły roboczej i brak wymiany pokoleń to 
poważniejszy problem niż w innych sektorach; uważa, że pojawienie się nowych 
ścieżek rozwoju zawodowego, dzięki którym wzrośnie atrakcyjność i rentowność 
zawodów rolniczych, a tym samym wymianę pokoleń, ma kluczowe znaczenie dla 
odwrócenia tej tendencji;

8. zauważa, że tylko 11 % wszystkich gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej 
prowadzonych jest przez rolników w wieku poniżej 40 lat4; wzywa państwa 
członkowskie do usunięcia wszelkich barier uniemożliwiających młodym rolnikom 
podjęcie pracy w sektorze rolnym, takich jak utrudniony zakup gruntów; wzywa 
ponadto państwa członkowskie do promowania nowych sposobów współpracy 
międzypokoleniowej, takich jak partnerstwa, wspólne użytkowanie gruntów, dzierżawa 
długoterminowa i inne rozwiązania, które mogłyby zaradzić problemowi braku gruntów 
i motywować młodzież do pracy w rolnictwie;

9. ponownie zwraca uwagę na niektóre utrudnienia w wymianie pokoleń w rolnictwie, 
związane z dostępem do gruntów i przekazywaniem gospodarstw rolnych z pokolenia 
na pokolenie; przypomina, że rolnicy w starszym wieku, borykający się z ryzykiem 

4 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-
_statistics 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics
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niskich emerytur, utraty dochodów (w tym dopłat w ramach WPR) i wykluczenia 
społecznego na obszarach wiejskich po przejściu na emeryturę, zazwyczaj pozostają 
aktywni i dłużej utrzymują swoje gospodarstwa; podkreśla w związku z tym potrzebę 
wprowadzenia odpowiednio dostosowanych instrumentów politycznych, 
gwarantujących płynne przekazywanie gospodarstw rolnych i aktywne starzenie się 
rolników w starszym wieku w społecznościach wiejskich;

10. zauważa, że w wielu państwach członkowskich krajowe systemy emerytalne nie 
zapewniają emerytowanym rolnikom wystarczających dochodów; wyraża ubolewanie, 
że często jedynym sposobem radzenia sobie z tą sytuacją jest kontynuowanie 
działalności rolniczej po przekroczeniu ustawowego wieku emerytalnego, co spowalnia 
wymianę pokoleń; podkreśla, że wsparcie w ramach WPR nie ma na celu zastąpienia 
systemu emerytalnego;

11. odnotowuje rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych, młodych 
specjalistów w dziedzinie rolnictwa, szczególnie w regionach, oraz zwraca uwagę na 
potrzebę podjęcia działań w celu zachęcenia młodych ludzi do studiowania zawodów 
rolniczych, a także ułatwienia transferu wiedzy osób starszych młodemu pokoleniu;

12. uważa, że w przyszłej zielonej księdze w sprawie starzenia się społeczeństwa i 
długoterminowej wizji dotyczącej obszarów wiejskich należy położyć szczególny 
nacisk na programy aktywnego angażowania osób starszych w życie społeczności 
wiejskich;

13. jest zdania, że partnerstwo pomiędzy starszym i młodszym pokoleniem jest kluczem do 
pogłębienia solidarności międzypokoleniowej, transferu wiedzy i wzajemnego uczenia 
się, co jest szczególnie ważne dla stosowania w rolnictwie nowych technologii i 
umiejętności cyfrowych;

14. uważa, że członkowie rodziny nadal stanowią zdecydowaną większość siły roboczej w 
europejskich gospodarstwach rolnych, zauważa jednak, że liczba tego rodzaju siły 
roboczej od lat stale maleje, a w najbliższej przyszłości spodziewany jest dalszy spadek; 
podkreśla, że postępujący proces wyludniania obszarów wiejskich, który obserwuje się 
w niektórych częściach UE, przyczynia się do powstania na tych obszarach problemów 
gospodarczych, społecznych i środowiskowych, które wymagają ambitnych i 
skoordynowanych działań politycznych;

15. przypomina, że osoby starsze na obszarach oddalonych, górskich i wiejskich są bardziej 
narażone na wykluczenie cyfrowe i społeczne, a pandemia COVID-19 dodatkowo 
pogłębia to ryzyko;

16. wzywa Komisję i państwa członkowskie do precyzyjnego ukierunkowania pakietu Next 
Generation EU tak, by złagodzić negatywny wpływ COVID-19 na starsze pokolenie;

17. podkreśla znaczenie wspierania różnorodności obszarów wiejskich i zachęcania do 
inwestycji w projekty wspierające lokalne gospodarki, w tym lepszą dostępność 
transportu i łączność cyfrową; uważa, że należy przypomnieć, że utrzymanie 
zatrudnienia w rolnictwie ma bezpośredni wpływ na podtrzymanie żywotności 
gospodarki wiejskiej; uważa ponadto, że nie należy lekceważyć wyzwań, przed którymi 
stoi ogół rolników, polegających na zrozumieniu roli nowoczesnych technologii i 
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innowacji w rolnictwie oraz ich stosowaniu; podkreśla zatem rolę kształcenia 
zawodowego przez całe życie, usług doradczych i wymiany wiedzy, zarówno w ramach 
WPR, jak i w szerszym kontekście;

18. uważa, że za pomocą odpowiednich usług publicznych należy ułatwić kobietom dostęp 
do rozwoju zawodowego w rolnictwie;

19. stwierdza, że starzenie się społeczeństwa, szczególnie na obszarach rolniczych i 
wiejskich, stanowi nieuniknioną tendencję, którą koniecznie należy wziąć pod uwagę w 
polityce gospodarczej i społecznej; jest zdania, że kwestia starzenia się społeczeństwa 
wymaga podejścia wielowymiarowego i podkreśla znaczenie propagowania szerszej 
komplementarności i synergii pomiędzy obszarami polityki i instrumentami wsparcia; 
przypomina, że odpowiednie zasoby i usługi są niezbędne do zapewnienia osobom 
starszym warunków odpowiednich do ich wieku;

20. wzywa władze krajowe, regionalne i lokalne do rozważenia możliwości wprowadzenia 
lub wsparcia programów, dzięki którym wiedza starszych pokoleń nie zniknie, a lokalne 
niematerialne dziedzictwo kulturowe związane z lokalną żywnością, przepisami 
kulinarnymi, produktami i innymi zwyczajami zostanie utrwalone i udokumentowane, 
aby umożliwić jego wykorzystanie w celu rozwoju i utrzymania lokalnych sposobów 
zarobkowania, produktów i turystyki;

21. jest zdania, że transformacja ekologiczna i cyfrowa w UE powinna w pełni wykorzystać 
potencjał starzejących się społeczności wiejskich; przypomina w związku z tym, jak 
ważne jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu i podstawowych usług 
na obszarach wiejskich, wykorzystanie e-umiejętności i nowe podejście do 
zrównoważonego rozwoju, takie jak koncepcja inteligentnych wsi i zrównoważona 
transformacja systemu żywnościowego;

22. dostrzega istotną rolę, jaką polityka spójności i WPR mogłyby odegrać w promowaniu i 
zwiększaniu szans na zatrudnienie i integracji kobiet na obszarach wiejskich i 
oddalonych borykających się z problemami demograficznymi, oraz wzywa państwa 
członkowskie do lepszego wykorzystania w tym celu odpowiednich funduszy;

23. podkreśla, że nierówności w zakresie dostępu do gruntów, dopłat bezpośrednich i 
wsparcia, zarówno między krajami UE, jak i w ich obrębie, należą do kwestii, które 
należy rozwiązać, aby powstrzymać pogarszanie się sytuacji w regionach, zachęcić 
starsze osoby w wieku emerytalnym do odejścia z rolnictwa, a młodych ludzi do zajęcia 
się rolnictwem;

24. zauważa, że poprawa łączności i dostępności usług na obszarach wiejskich i oddalonych 
ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania problemu wyludnienia tych regionów oraz 
wykluczenia społecznego i cyfrowego mieszkających tam osób starszych; wzywa zatem 
państwa członkowskie do uznania znaczenia różnorodności obszarów wiejskich i 
oddalonych oraz do rozwijania ich potencjału poprzez stymulowanie inwestycji w 
gospodarkę lokalną, wspieranie przedsiębiorczości i modernizację infrastruktury;

25. wzywa państwa członkowskie do uwzględnienia przy opracowywaniu planów 
strategicznych odsetka osób starszych (powyżej 65. roku życia) w regionach wiejskich 
oraz do rozważenia wprowadzenia środków uwzględniających osoby starsze na 
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terenach wiejskich lub do nich adresowanych, na przykład poprzez bardziej elastyczne 
podejście do warunków mających zastosowanie do rzeczywistego i aktywnego udziału 
tej grupy wiekowej w życiu gospodarczym danego regionu;

26. podkreśla, że w związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 i w celu 
rozwiązania problemu starzenia się populacji wiejskiej oraz wspierania kobiet w 
przejmowaniu głównej odpowiedzialności za gospodarstwa konieczne jest wspieranie 
dynamicznego rozwoju życia wiejskiego dzięki ograniczaniu biurokracji, inwestowaniu 
w infrastrukturę i usługi wysokiej jakości;

27. podkreśla znaczenie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w 
połączeniu z innymi funduszami UE, dla sprostania wyzwaniom demograficznym na 
obszarach wiejskich, szczególnie dzięki wspieraniu rozwoju gospodarczego i włączenia 
społecznego;

28. zwraca uwagę na znaczenie zapewnienia dostępu do usług w regionach, ponieważ 
ograniczanie dostępu zachęca osoby starsze do wcześniejszego przejścia na emeryturę i 
przeniesienia się do miasta, gdzie ten dostęp jest łatwiejszy;

29. uważa, że szanse stwarzane przez uczenie się przez całe życie w połączeniu z cyfryzacją 
mają kluczowe znaczenie w starzejącym się społeczeństwie na obszarach wiejskich i 
oddalonych, ponieważ dają nowe możliwości, w tym dodatkowego zarobku; wzywa 
zatem Komisję i państwa członkowskie do wspierania programów edukacyjnych i 
szkoleniowych, które umożliwią starzejącej się ludności rozwijanie umiejętności i 
zdobywanie wiedzy specjalistycznej w takich dziedzinach jak handel elektroniczny, 
marketing internetowy i technologie ICT;

30. stwierdza, że efektywny system transportu jest jednym z warunków wstępnych 
regionalnego rozwoju gospodarczego, spójności terytorialnej i rozwoju potencjału 
regionów; uważa, że należy zatem zapewnić niezbędne środki finansowe na rozwój i 
utrzymanie połączeń transportowych, które mogłyby zachęcić starsze pokolenie do 
dłuższej pracy w rolnictwie i przyciągnąć młodych ludzi z ośrodków regionalnych do 
pracy na wsi;

31. podkreśla rolę i znaczenie WPR dla promowania wymiany pokoleń w sektorze rolnym; 
wzywa państwa członkowskie do priorytetowego traktowania działań strategicznych 
mających na celu zwiększenie liczby młodych rolników oraz do łączenia ich z innymi 
instrumentami dostępnymi na szczeblu krajowym i unijnym;

32. podkreśla, że ze względu na ewolucję, cyfryzację i specjalizację rolnictwa zarówno 
osoby pracujące w tym sektorze, jak i rozpoczynające działalność wymagają 
odpowiedniego przeszkolenia w zakresie technologii cyfrowych, zagadnień 
technicznych i ekonomicznych oraz wzywa do promowania programów wymiany, 
dyskusji, szkoleń online i e-uczenia się;

33. podkreśla centralną rolę lokalnych i oddolnych inicjatyw rozwojowych w 
utrzymywaniu i przywracaniu życia i dynamiki lokalnej gospodarki wiejskiej, a także 
potrzebę utrzymania wystarczającego poziomu finansowania inicjatywy LEADER; 
wzywa państwa członkowskie do pełnego wykorzystywania potencjału inicjatywy 
LEADER;
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34. przypomina, że regiony najbardziej oddalone są szczególnie narażone na wyludnienie i 
wymagają specjalnego zestawu środków mających na celu złagodzenie negatywnych 
zmian demograficznych, którym często muszą stawiać czoła; wzywa państwa 
członkowskie do korzystania z dostępnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w 
celu sprostania wyzwaniom, przed którymi stoją te regiony;

35. podkreśla zasadniczy wpływ stale rozwijających się technologii cyfrowych na 
codzienne życie ludzi, i dlatego zwraca uwagę na zapotrzebowanie na szybkie łącza 
szerokopasmowe oraz na niezbędny i nowoczesny sprzęt w szkołach, szpitalach i 
wszystkich innych odpowiednich instytucjach publicznych, a także na rozwój 
skutecznego e-rządzenia, w celu zapewnienia osobom zamieszkującym obszary 
wiejskie i oddalone wystarczających możliwości;

36. odnotowuje rolę usług świadczonych przez organizacje pozarządowe, zwłaszcza na 
rzecz osób starszych; wzywa do zwiększenia finansowania działalności organizacji 
pozarządowych w regionach.
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