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WSKAZÓWKI

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

– uwzględniając przyjęte przez Komisję Europejską dnia 17 czerwca 2020 r. 
sprawozdanie w sprawie skutków zmian demograficznych w Europie,

A. mając na uwadze, że regiony Europy są obecnie świadkami głębokich zmian 
demograficznych, takich jak niski przyrost naturalny, starzenie się społeczeństwa i 
ciągłe wyludnianie się obszarów wiejskich;

B. mając na uwadze, że w obliczu pandemii konieczne jest dokonanie przeglądu strategii 
politycznych i instrumentów mających na celu sprostanie wyzwaniom demograficznym;

1. zwraca uwagę, że pandemia COVID-19 musi stanowić punkt zwrotny dla strategii 
politycznych związanych z wyzwaniami demograficznymi oraz przynieść nowe 
możliwości rozwoju gospodarczego i społecznego na obszarach wiejskich;

2. podkreśla, że trwający proces wyludniania się obszarów wiejskich ma nie tylko 
poważne konsekwencje gospodarcze i społeczne, lecz także negatywnie wpływa na 
wysiłki w dążeniu do osiągnięcia ambitnych celów Zielonego Ładu;

3. wzywa Komisję, by w ramach prac nad strategią „od pola do stołu” oraz strategią na 
rzecz bioróżnorodności przedstawiła konkretne rozwiązania na rzecz zatrzymania 
ludności na obszarach wiejskich;

4. popiera innowacje i cyfryzację jako sprzyjające żywotnemu i dynamicznemu 
środowisku wiejskiemu; wzywa Komisję do opracowania na wzór inicjatyw na rzecz 
inteligentnych miast i inteligentnych wsi nowego narzędzia wspierania rozwoju 
przedsiębiorstw typu start-up na obszarach wiejskich, a tym samym rozwoju ich tkanki 
gospodarczo-produkcyjnej;

5. ubolewa, że porozumieniu w sprawie WRF brakuje ambicji, która jest konieczna, by 
sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami demograficznymi; wyraża ubolewanie z 
powodu cięć w dwóch głównych instrumentach wspólnotowych służących wspieraniu 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, polityki spójności i WPR.


