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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. uważa, że przydział środków z funduszy strukturalnych na cele strategii lizbońskiej na lata 
programowania 2007–2013 musi uwzględniać specyfikę regionów, gdyż w przeciwnym 
razie mógłby się odbyć kosztem celów spójności terytorialnej i niwelowania różnic 
między regionami;

2. podkreśla, że polityka rozwoju obszarów wiejskich musi iść w parze z instrumentami 
wspólnej polityki rolnej (WPR) i uzupełniać je, uwzględniając ogólne cele tej polityki, 
takie jak zwiększenie produkcji rolnej, wsparcie dochodów rolniczych, stabilizacja 
rynków oraz bezpieczeństwo dostaw i zapewnienie wystarczających zasobów żywności; 

3. podkreśla, że obszary wiejskie mogą mieć trudności z dostosowaniem się do tego nowego 
kierunku polityki regionalnej ze względu na charakterystyczne dla nich cechy: starzejącą 
się populację, utrudniony dostęp wynikający z niewystarczająco rozwiniętej sieci 
komunikacji i transportu, utrzymujące się zjawisko opuszczania obszarów wiejskich, 
niższy poziom kwalifikacji mieszkańców wsi, brak infrastruktury i usług publicznych, 
wielokierunkową działalność podmiotów wiejskich, brak środków do realizacji projektów 
i stwarzania biegunów kompetencji skupiających przedsiębiorstwa oraz instytucje 
edukacyjne i badawcze;

4. przypomina w związku z powyższym, że wszystkie regiony w całej Unii Europejskiej, w 
tym obszary wiejskie i odległe, powinny zasadniczo korzystać z tych samych możliwości 
rozwoju, aby uniknąć dalszego wykluczenia terytorialnego obszarów borykających się z 
największymi trudnościami;

5. podkreśla, że na wielu obszarach wiejskich utrudniony dostęp do usług publicznych, brak 
miejsc pracy oraz struktura wiekowa ograniczają potencjał rozwoju, a w szczególności 
możliwości dla młodzieży i kobiet;

6. zaznacza, że na niektórych obszarach nie istnieją alternatywy dla określonych rodzajów 
produkcji rolnej, które w wielu przypadkach muszą być utrzymane za wszelką cenę z 
przyczyn środowiskowych i regionalnych, w szczególności na odległych i górskich 
obszarach rolniczych dotkniętych zjawiskiem wyludnienia;

7. przypomina, że Rada Europejska, która zebrała się w Göteborgu w dniach 15 i 16 czerwca 
2001 r., rozszerzyła cele lizbońskie na koncepcje trwałości i spójności oraz że polityka 
rozwoju obszarów wiejskich ma właśnie na celu zrównoważone rolnictwo, zachowanie 
działalności pozarolniczej, dowartościowanie potencjału rozwoju lokalnego, ochronę 
środowiska i zrównoważone zagospodarowanie przestrzenne oraz rozwój MŚP;

8. podkreśla, że trwały i zrównoważony rozwój terytorialny może nastąpić wyłącznie pod 
warunkiem, że wzajemne wpływy między obszarami wiejskimi i miejskimi – np. w 
dziedzinie edukacji, integracji, dostaw żywności, składowania odpadów, zużycia energii i 
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ochrony środowiska – będą opierały się na podejściu odzwierciedlającym w równej 
mierze interes obu stron; zaznacza także, że w tym celu należy programy szczegółowe 
poświęcić relacjom między obszarami wiejskimi i miejskimi;

9. uważa, że wyzwania, jakim będą musiały stawić czoła obszary wiejskie, wymagają 
zrównoważonej polityki rozwoju, obejmującej wszystkie podmioty gospodarcze i 
społeczne, w tym małe i bardzo małe przedsiębiorstwa wytwórcze i usługowe, ze względu 
rolę, jaką odgrywają w zintegrowanym rozwoju tych obszarów;

10. ocenia, że w przypadku nowych państw członkowskich polityka rozwoju obszarów 
wiejskich musi mieć w szczególności na celu zwiększenie wydajności rolnictwa oraz 
zmniejszenie rozbieżności w rozwoju gospodarczym między obszarami wiejskimi i 
miejskimi, między innymi w drodze wsparcia działalności nierolniczej, przy czym cel ten 
można osiągnąć również dzięki wykorzystaniu funduszy strukturalnych;

11. uważa, że zadaniem Unii jest ułatwienie, szczególnie w nowych państwach 
członkowskich, restrukturyzacji sektora rolnego, trwałego rozwoju gospodarczego i 
społecznego oraz zrównoważonych relacji między obszarami wiejskimi i miejskimi;

12. wyraża zadowolenie z ambitnych planów ogłoszonych na drugiej konferencji europejskiej 
poświęconej rozwojowi obszarów wiejskich w Salzburgu w 2003 r., lecz ubolewa nad 
tym, że finansowanie drugiego filaru WPR zapisane w ostatnich perspektywach 
finansowych zostało znacznie okrojone, przez co może okazać się nieskuteczne oraz 
spowodować pogłębienie podziałów między rolnikiem a mieszkańcem wsi;

13. jest zdania, że w nowych państwach członkowskich, w celu umożliwienia im konsolidacji 
struktur rolniczych, konsolidacja drugiego filaru nie może odbywać się poprzez transfer 
środków przypisanych pierwszemu filarowi, ale poprzez przyznanie programom rozwoju 
obszarów wiejskich środków z funduszy strukturalnych i funduszu spójności; 

14. zaleca Komisji przeprowadzenie oceny wszystkich instrumentów wykorzystywanych do 
wdrażania i realizacji finansowej programowania funduszy FEADER, FEDER i FSE dla 
poszczególnych regionów, aby upewnić się, że podział środków umożliwia jak najlepszy 
rozwój obszarów wiejskich;

15. ponawia wniosek Parlamentu o dokonanie dokładnej analizy korzyści dla poszczególnych 
rolniczych i nierolniczych podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich oraz 
osiągniętych rezultatów, zwłaszcza w zakresie tworzenia lub utrzymania miejsc pracy; 
zwraca się ponownie do Komisji o przeprowadzenie dokładnych badań według regionów, 
które pomogą określić zapotrzebowanie na wsparcie tych podmiotów w celu 
zdefiniowania nowej polityki w zakresie obszarów wiejskich opartej na spójnych 
podstawach;

16. uważa, że niezbędne jest wzmocnienie administracji i partnerstwa poprzez lepszą 
koordynację działań organów publicznych i wszystkich partnerów gospodarczych i 
społecznych na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym w celu lepszego 
zdefiniowania, realizacji i monitorowania polityki terytorialnej na obszarach wiejskich;

17. proponuje, by wraz z okresem finansowania rozpoczynającym się w 2014 r. dołożyć 
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starań, aby fundusze strukturalne w większym stopniu uwzględniały interesy obszarów 
wiejskich, oraz by przekształcić również politykę pomocową w ramach drugiego filaru 
WPR – nie ograniczając się tylko do sektora rolnictwa – w zintegrowaną politykę w 
zakresie obszarów wiejskich; dlatego nawołuje do większej synergii między WPR a 
polityką spójności; uznaje potrzebę lepszej koordynacji tych dwóch polityk w celu 
sprzyjania synergii i komplementarności między polityką regionalną i polityką rozwoju 
obszarów wiejskich, co umożliwi wieloaspektowe i zintegrowane wdrażanie ich celów;

18. zaznacza, że istnieje potrzeba opracowania spójnej długoterminowej strategii rozwoju 
obszarów wiejskich w celu ułatwienia jak najskuteczniejszego i najwydajniejszego 
wykorzystania wszystkich dostępnych środków finansowych;

19. zwraca się do Komisji, by do 2011 r. stworzyła ona, jako jeden z elementów oceny 
przebiegu reformy WPR, grupę roboczą wysokiego szczebla, która powinna przedstawić 
propozycje mające na celu zapewnienie przyszłości gospodarce wiejskiej oraz wszystkim 
mieszkańcom obszarów wiejskich po roku 2013.
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