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WSKAZÓWKI

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

1. zauważa, że zjawiska takie jak pauperyzacja i wykluczenie nie dotyczą wyłącznie stref 
miejskich, lecz dotykają także obszarów wiejskich, chociaż mogą przyjmować 
specyficzne formy, przede wszystkim dlatego, że w środowisku wiejskim oprócz 
wyłączenia społecznego występuje również wyłączenie terytorialne oraz że zjawiska te 
dotyczą wszystkich grup społecznych żyjących na obszarach wyłączonych z rozwoju 
gospodarczego;

2. podkreśla, że o ile kobiety odgrywają centralną rolę w gospodarce wiejskiej, o tyle są 
prawie całkowicie nieobecne na szczeblu instancji decyzyjnych, oraz że należy zatem 
podejmować kroki na wszystkich poziomach, aby kobiety były lepiej reprezentowane 
w spółdzielniach, związkach zawodowych czy w lokalnych ośrodkach władzy, oraz 
zatwierdzić szczegółowe środki na rzecz wspierania kobiet w środowisku wiejskim, tak 
by zagwarantować ich prawa i zwalczać ubóstwo;

3. podkreśla, że chociaż pracownicy sezonowi zawsze stanowili jedną z najbardziej 
wrażliwych grup na obszarach wiejskich, praca sezonowa jest dzisiaj w dużej części 
wykonywana przez pracowników migrujących; uważa, że należy więc czuwać, aby mogli 
oni korzystać z umów i warunków pracy podobnych do umów i warunków 
proponowanych pracownikom miejscowym;

4. uważa, że chociaż w przeszłości opuszczanie obszarów wiejskich mogło odgrywać rolę 
„zaworu bezpieczeństwa” w przypadku rolników wykluczonych z ich pierwotnej 
działalności , dziś już się nie zdarza, gdyż bezrobocie dotyka coraz częściej osób 
niewykwalifikowanych; dodaje, że zakłady przemysłowe powstałe na obszarach wiejskich 
stanowią jedną z pierwszych ofiar restrukturyzacji i delokalizacji, jeszcze bardziej 
ograniczając możliwości działalności wielokierunkowej, na którą drobni rolnicy 
przechodzący trudności mogli kiedyś liczyć, aby uzupełnić swój dochód z rolnictwa, co 
przyspiesza w ten sposób ich pauperyzację;

5. wzywa do utrzymania wynagradzanej działalności na obszarach wiejskich, co zakłada 
zwrócenie szczególnej uwagi na gospodarstwa typu rodzinnego, a także na małe i średnie 
gospodarstwa rolne, szczególnie poprzez przegląd WPR, tak by stała się ona bardziej 
sprawiedliwa, lecz również nierolniczej działalności przedsiębiorców dostarczających 
towary i usługi niezbędne dla utrzymania ludności i przyjęcia nowych mieszkańców;

6. zauważa, że działalność rolnicza jest bardzo często ostatnim rodzajem działalności 
występującym na obszarach wiejskich; podkreśla w ten sposób znaczenie utrzymania na 
obszarach wiejskich usług publicznych wysokiej jakości, w tym na obszarach górskich i 
najbardziej oddalonych, aby zwalczać odosobnienie, zapewnić powszechny dostęp do 
edukacji, usług zdrowotnych, transportu, komunikacji i kultury oraz by zapewnić godne 
życie rolnikom i ich rodzinom; uważa, że należy wprowadzić środki zachęcające młodych 
rolników do zakładania gospodarstw, lecz oprócz rentowności ich gospodarstw należy 
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również zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie wysokiej jakości życia w środowisku 
wiejskim poprzez wspieranie równego dostępu do usług publicznych (urzędów 
pocztowych, szkół, transportu zbiorowego, usług zdrowotnych itp.) i utrzymanie usług dla 
społeczeństwa (placówek opieki nad małymi dziećmi i osobami starszymi, mieszkań 
socjalnych i przeznaczonych do najmu itp.) oraz miejsc życia społecznego, 
umożliwiających przezwyciężenie odosobnienia (sklepów, kawiarni, ośrodków kultury 
itp.);

7. uważa, że produkcja energii ze źródeł odnawialnych, takich jak biogaz rolniczy i zrębki 
drzewne, w lokalnych wytwórniach energii może ożywić gospodarki obszarów wiejskich i 
peryferyjnych oraz wesprzeć zrównoważoną politykę energetyczną, o ile nie powoduje to 
zwiększania emisji związków węgla i pozwala uniknąć negatywnego wpływu na 
bezpieczeństwo dostaw żywności w skali światowej i ekosystem rolniczy; wzywa do 
zainwestowania większych środków z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych w 
rozwój technologii przeznaczonych do produkcji tego rodzaju energii;

8. podkreśla znaczenie rolniczej i nierolniczej działalności gospodarczej (takiej jak 
przetwarzanie i bezpośrednia sprzedaż produktów rolnych, turystyka, usługi, małe i 
średnie przedsiębiorstwa) na obszarach wiejskich dla zatrudnienia oraz zapobieżenia 
ubóstwu i opuszczaniu wsi; zwraca się wobec tego o poprawę możliwości szkolenia 
zawodowego na obszarach wiejskich w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorstw;

9. uważa, że szczególną uwagę zwrócić należy na nowe państwa członkowskie, gdyż jeżeli 
w okresie przejściowym ku gospodarce rynkowej kraje te spotkały się z wyraźną falą 
migracji na wieś, tendencja ta może odwrócić się w przyszłości, pogłębiając w ten sposób 
problemy związane z pauperyzacją nie tylko na wsi, lecz także w metropoliach;

10. podkreśla, że słabe zaludnienie wsi, a co za tym idzie niewielka liczba wyborców, 
również mają wpływ na wybory polityczne; zauważa też, że w dziedzinie integracji 
zawodowej obserwujemy zachętę do specjalizacji, co jest niespójne z ideą działalności 
wielokierunkowej, która na obszarach wiejskich wiąże się z niepewnością zatrudnienia; 
podkreśla ponadto, że konieczne jest przyznanie większego wsparcia młodym rolnikom, 
aby walczyć z wyludnieniem wsi.

11. podkreśla, że należy zwrócić uwagę, aby środki na rozwój obszarów wiejskich, zarówno 
w ramach polityki regionalnej jak i WPR, były ze sobą powiązane i uzupełniały się; 

12. podkreśla, że duże znaczenie ma chronienie tradycyjnych form rolnictwa, takich jak 
tradycyjna forma dzierżawy (crofting), co wzmacnia spójność społeczności wiejskich w 
regionach peryferyjnych;

13. podkreśla konieczność silniejszego wspierania zrzeszeń rolników, spółdzielni, spółdzielni 
winiarskich i innych lokalnych organizacji w dziedzinie rzemiosła i innej działalności 
uzupełniającej działalność rolniczą w celu ułatwienia wprowadzania produktów na rynek, 
utworzenia lokalnych rynków oraz zbliżenia producentów do konsumentów.
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