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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Whilst there is much to be welcomed in the Strategic Guidelines, it is felt that certain 
problems arise from the manner in which they are framed.

First, there is no statement of an overall objective in terms of which the synergies between 
measures taken under each of the axes can be measured.

Second, there is a degree of overlap both within and between the detailed guidelines under 
several of the axes. This creates potential difficulties for Member States in determining under 
which of the axes parts of their programmes should fall. There is also an occasional lack of 
clarity as to what exactly is being encouraged or, at least, permitted.

Third, the main priority stated under each axis does not always fully reflect the thrust of the 
Council Regulation.

In addition, some clarification seems to be needed as to whose activities the axes are directed, 
particularly because of the funding proportions allocated under the Regulation to each of 
them.

In this context, it is taken by the draftsperson that:

a) axis 1 is intended to relate principally to those involved in primary production in the 
agricultural and forestry sectors, with the purpose of promoting both on farm and in forest 
diversification and involvement in activities that will create efficiencies in or add value to the 
primary production;

b) axis 2 is intended to cover all actors, including those concerned in primary production, 
involved with the provision of environmental goods, such as the promotion of biodiversity, 
increasing sustainability, preservation of the natural landscape and cultural heritage;

c) axis 3 is intended to assist rural communities more generally and in two related respects:

− first, in their economic development by the promotion of business activities appropriate to 
the rural economy, in the main other than by primary producers, such as secondary 
production, support services for primary production, the development of tourism, craft and 
other enterprises;

− second, in the improvement of local amenities with the purpose of achieving a good 
quality of life and averting depopulation.

In both cases, there is emphasis on the potential of women and young people as economic 
actors.

d) axis 4, following on the former Leader programme, is intended to bring together 
partnerships of those covered by each of the other axes with a view to the establishment of a 
coherent overall development strategy aligned to local conditions.
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On this understanding and in light of the problems identified above, various amendments are 
being suggested.

Under axis 1, it is felt that more emphasis should be put in the main guideline on stimulating 
innovation and integration in the food chain, that reference to the fuel chain should be added 
and that the reference to investment in physical and human capital should be seen as 
supportive of innovative and integrative activities. The amended version seems better to 
reflect the more detailed guidance that follows. There are also some suggested alterations, 
particularly under indents 2 and 5, intended to offer better illustration of the kind of actions 
envisaged.

With axis 2, it is felt that, under the main guideline, the reference to "high nature value 
farming and forestry systems" is confusing as it could be taken to mean naturally engendered 
economic value.  This cannot be correct in the context of the fact that the Regulation deals 
with areas with natural handicaps under this axis. The amendment to the guideline is intended 
to make it clear that the emphasis is on environmental goods, including the promotion of 
biodiversity and sustainability and the preservation of the natural and cultural landscape.
Some minor changes have been suggested to existing indents and a new one referring to the 
cultural and natural heritage introduced.

The proposed guideline under axis 3 refers to "the overarching priority of creating 
employment opportunities". This does not seem to reflect the content of the Regulation, which 
also places stress on the quality of life, and appears to miss the point that economic 
development is a primary driver in the creation of employment opportunities. The suggested 
redrafting is intended to provide a better reflection of what appears to be envisaged under the 
Regulation. Some clarifications have also been made to the indents, including one to direct it 
more closely to the role and needs of women in rural economies, including the issue 
(identified in the European Parliament's Resolution of 3 July 2003 (P5_TA(2003)0432) on 
women in rural areas of the European Union) of the amount of unpaid work undertaken, 
resulting in lack of provision for their later years.

Little change is suggested in relation to axis 4, except that it is felt that the use of the word 
"endogenous", as it appears in the English version at least, makes the point less plainly than 
desirable and rewording is recommended.

In the guideline concerned with translating priorities into programmes, it is felt that the 
opportunity should be taken both to introduce a reference to spatial planning and to the 
involvement of stakeholders under Article 6 of the Regulation. Similarly, under the guideline 
concerning complementarity between Community Instruments, it seems appropriate both to 
include TEN-T and Life+ and to acknowledge that, in some member states, the 
complementarity between different funds will need to be addressed at regional as well as 
national level.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Załącznik sekcja 3.1, wytyczne, akapit drugi

Środki przeznaczone na oś 1 powinny 
przyczynić się do rozwoju silnego i 
dynamicznego sektora produkcji żywności 
w Europie koncentrując się na transferze 
wiedzy i innowacji w produkcyjnym 
łańcuchu żywnościowym i sektorach 
priorytetowych dla inwestycji kapitału 
fizycznego i ludzkiego.

Środki przeznaczone na oś 1 powinny 
przyczynić się do rozwoju silnych i
dynamicznych sektorów rolnictwa i 
leśnictwa koncentrując się na dwoistym 
priorytecie stymulowania innowacji i 
integracji w produkcyjnym łańcuchu 
żywnościowym i paliwowym oraz inwestycji 
kapitału fizycznego i ludzkiego, w tym 
promowania stosowania technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Poprawka 2
Załącznik sekcja 3.1 akapit pierwszy tiret drugie

- poprawa integracji rolno-spożywczego 
łańcucha produkcyjnego. Europejski 
przemysł żywnościowy jest jednym z 
najbardziej konkurencyjnych i 
innowacyjnych w świecie, lecz musi 
sprostać rosnącej konkurencji światowej. 
Gospodarka obszarów wiejskich posiada 
znaczne możliwości tworzenia i 
wprowadzenia na rynek nowych produktów, 
w celu zachowania większej wartości 
dodanej w obszarach wiejskich poprzez 
programy nastawione na jakość i 
zwiększenie obecności produktów 
europejskich poza jej granicami. 
Wykorzystanie usług doradczych i wsparcia 
w celu osiągnięcia norm wspólnotowych 
przyczyni się do tego procesu integracji. 
Zorientowany rynkowo sektor rolny pomoże 
skonsolidować pozycję europejskiego 
sektora produkcji żywności jako głównego 
pracodawcy i źródła wzrostu gospodarczego;

- poprawa integracji rolno-spożywczego 
łańcucha produkcyjnego. Europejski 
przemysł żywnościowy jest jednym z 
najbardziej konkurencyjnych i 
innowacyjnych w świecie, lecz musi 
sprostać rosnącej konkurencji światowej. 
Gospodarka obszarów wiejskich posiada 
znaczne możliwości tworzenia i 
wprowadzenia na rynek nowych produktów, 
oraz zachowania większej wartości dodanej 
w obszarach wiejskich poprzez programy 
nastawione na jakość, zaangażowanie 
producentów surowców w inicjatywy w 
zakresie przetwórstwa i wprowadzania do 
obrotu oraz promowanie lokalnego handlu 
detalicznego w celu redukcji odległości 
transportu żywności. Istnieje także 
możliwość zwiększenia obecności 
produktów europejskich poza granicami 
Unii, zwłaszcza poprzez rozwój rynków 
niszowych. Wykorzystanie usług doradczych 
i wsparcia w celu osiągnięcia norm 
wspólnotowych oraz pomocy w 

  
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.
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promowaniu badań i sprzedaży przyczyni 
się do tych procesów integracji. 
Zorientowany rynkowo sektor rolny pomoże 
skonsolidować pozycję europejskiego 
sektora produkcji żywności jako głównego 
pracodawcy i źródła wzrostu gospodarczego;

Poprawka 3
Załącznik sekcja 3.1 akapit pierwszy tiret czwarte

- wspieranie dynamicznej 
przedsiębiorczości. Ostatnie reformy 
stworzyły środowisko prorynkowe dla 
działalności rolniczej w Europie. Daje to 
nowe możliwości przedsiębiorstwom 
rolnym. Jednak realizacja potencjału 
gospodarczego będzie zależeć od 
rozwinięcia umiejętności strategicznych i 
organizacyjnych;

- wspieranie dynamicznej 
przedsiębiorczości. Ostatnie reformy 
stworzyły środowisko prorynkowe dla 
działalności rolniczej w Europie. Daje to 
nowe możliwości przedsiębiorstwom 
rolnym. Jednak realizacja potencjału 
gospodarczego będzie zależeć od 
rozwinięcia umiejętności strategicznych, 
biznesowych i organizacyjnych;

Poprawka 4
Załącznik sekcja 3.1 akapit pierwszy tiret piąte

- rozwój nowych rynków zbytu produktów 
rolniczych i leśnych. Nowe rynki zbytu 
mogą zapewnić wyższą wartość dodaną. 
Wsparcie inwestycji i szkolenia w dziedzinie 
produkcji nieżywnościowej w ramach 
rozwoju obszarów wiejskich może 
uzupełniać środki stosowane w ramach 
pierwszego filaru poprzez tworzenie 
innowacyjnych nowych rynków zbytu 
produkcji lub pomaganie w tworzeniu 
surowców energii odnawialnej, biopaliw i 
zdolności przetwórczych;

- wsparcie badań, inwestycji i szkolenia w 
zakresie rozwoju i stosowania nowych 
produktów, procesów i technologii. 
Wsparcie to może uzupełniać środki 
stosowane w ramach pierwszego filaru 
poprzez pomaganie w tworzeniu 
innowacyjnych metod produkcji lub np.
surowców energii odnawialnej, biopaliw i 
zdolności przetwórczych;

Poprawka 5
Załącznik sekcja 3.2, wytyczne

W celu ochrony i wzmacniania zasobów 
naturalnych i krajobrazowych obszarów 
wiejskich UE, środki przeznaczone na oś 2 
powinny wspierać trzy priorytetowe obszary 

W celu ochrony i wzmacniania zasobów 
naturalnych i krajobrazowych obszarów 
wiejskich UE, środki przeznaczone na oś 2 
powinny wspierać trzy priorytetowe obszary 
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na szczeblu UE: bioróżnorodność i ochronę 
systemów działalności rolniczej i leśnej o 
wysokiej wartości przyrodniczej, stosunki 
wodne i zmiany klimatyczne. Środki 
dostępne w ramach osi 2 powinny zostać 
wykorzystane w celu integracji 
wymienionych celów środowiskowych i 
wspierania realizacji sieci Natura 2000 w 
dziedzinie rolnictwa i leśnictwa, zobowiązań 
podjętych w Göteborgu dotyczących 
odwrócenia tendencji spadkowej 
bioróżnorodności do roku 2010, celów 
Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz celów 
zawartych w Protokole z Kioto dotyczących 
łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

na szczeblu UE: wspieranie 
bioróżnorodności i zrównoważonego 
korzystania z terenów rolniczych i leśnych, 
zapobieganie zmianom klimatycznym i 
wspieranie innych dóbr środowiskowych, 
takich jak zachowanie krajobrazu 
kulturowego i przyrodniczego oraz 
promowanie równowagi terytorialnej.
Środki dostępne w ramach osi 2 powinny 
zostać wykorzystane w celu integracji 
wymienionych celów środowiskowych i 
wspierania realizacji sieci Natura 2000 w 
dziedzinie rolnictwa i leśnictwa, zobowiązań 
podjętych w Göteborgu dotyczących 
odwrócenia tendencji spadkowej 
bioróżnorodności do roku 2010, celów 
Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz celów 
zawartych w Protokole z Kioto dotyczących 
łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

Poprawka 6
Załącznik sekcja 3.2 tiret trzecie

- Zapobieganie zmianie klimatu. Rolnictwo i 
leśnictwo znajdują się w czołówce 
rozwijania energii odnawialnej i dostarczają 
surowców do instalacji bioenergetycznych. 
Rozwijanie tych źródeł energii musi brać 
pod uwagę obniżanie emisji gazów 
wywołujących efekt cieplarniany oraz 
zachowanie efektu pochłaniania dwutlenku 
węgla przez lasy i wiązanie materii 
organicznej w składzie gleby;

- Zapobieganie zmianie klimatu. Rolnictwo i 
leśnictwo znajdują się w czołówce 
rozwijania energii odnawialnej i dostarczają 
surowców do instalacji bioenergetycznych. 
Rozwijanie tych źródeł energii musi brać 
pod uwagę obniżanie emisji gazów 
wywołujących efekt cieplarniany oraz 
potrzebę zwiększenia efektu pochłaniania 
dwutlenku węgla przez lasy i wiązanie 
materii organicznej w składzie gleby;

Poprawka 7
Załącznik sekcja 3.3, tytuł

Poprawa jakości życia na obszarach 
wiejskich i promowanie dywersyfikacji

Poprawa jakości życia na obszarach 
wiejskich i promowanie dywersyfikacji 
gospodarki wiejskiej

Poprawka 8
Załącznik sekcja 3.3, wytyczne
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Środki przeznaczone na dywersyfikację 
gospodarki wiejskiej i poprawę jakości życia 
na obszarach wiejskich w ramach osi 3 
powinny wspierać nadrzędny priorytet 
tworzenia możliwości zatrudnienia. Środki 
dostępne w ramach osi 3 powinny być 
stosowane do wspierania budowy zdolności, 
nabywania kwalifikacji i organizowania 
rozwoju strategii lokalnej, a także 
przyczyniać się do zapewnienia 
atrakcyjności obszarów wiejskich dla 
przyszłych pokoleń. W promowaniu 
szkoleń, informacji i przedsiębiorczości 
należy wziąć pod uwagę szczególne potrzeby 
kobiet i ludzi młodych.

Środki przeznaczone na dywersyfikację 
gospodarki wiejskiej i środki na rzecz 
poprawy jakości życia na obszarach 
wiejskich w ramach osi 3 powinny wspierać 
nadrzędny priorytet stymulowania rozwoju 
zrównoważonych i zintegrowanych 
gospodarek na obszarach wiejskich w celu 
poprawy jakości życia i tworzenia nowych 
możliwości zatrudnienia. Środki dostępne w 
ramach osi 3 powinny być stosowane do 
wspierania budowy zdolności, nabywania 
kwalifikacji i organizowania rozwoju 
strategii lokalnej, a także przyczyniać się do 
zapewnienia atrakcyjności obszarów 
wiejskich dla przyszłych pokoleń. W 
promowaniu szkoleń, informacji i 
przedsiębiorczości należy zwrócić 
szczególną uwagę na usuwanie przeszkód 
leżących przed osobami, mającymi 
aktualnie trudności w dostępie do rynku 
pracy z uwagi na płeć, wiek lub 
niepełnosprawność.

Poprawka 9
Załącznik sekcja 3.3 tiret drugie

- promowanie wkraczania kobiet na rynek 
pracy. Lokalne inicjatywy tworzenia 
ośrodków opieki nad dziećmi na obszarach 
wiejskich mogą zwiększyć możliwości 
zatrudnienia i ułatwić dostęp kobiet do
rynku pracy. Mogą one obejmować 
tworzenie infrastruktury opieki nad 
dziećmi, potencjalnie w połączeniu z 
inicjatywami zachęcającymi do tworzenia
małych przedsiębiorstw związanych z 
działalnością wiejską;

- poprawa jakości życia kobiet na obszarach 
wiejskich i promowanie ich wkraczania na 
rynek pracy. Inicjatywy mogą na przykład 
obejmować tworzenie wysokiej jakości 
placówek opieki na dziećmi i innych 
placówek opieki, zapewnienie szkolenia i 
dostępu do mikrokredytu na tworzenie 
przedsiębiorstw oraz tworzenie i rozwój 
sieci kobiet;

Poprawka 10
Załącznik sekcja 3.3 tiret drugie a (nowe)

- środki przeciwdziałania wyludnianiu się 
obszarów wiejskich, zwłaszcza w 
odniesieniu do osób młodych, poprzez 
poprawę lokalnych udogodnień, dostępu do 
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usług, kultury i rekreacji;

Poprawka 11
Załącznik sekcja 3.3 tiret szóste

- stworzenie i innowacyjne wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii może 
przyczynić się do stworzenia nowych 
rynków zbytu na produkty rolne i leśne, 
zapewnienia usług lokalnych oraz 
dywersyfikacji gospodarki wiejskiej;

- stworzenie i innowacyjne wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii może 
przyczynić się do stworzenia nowych 
rynków zbytu na produkty rolne i leśne, 
zapewnienia usług lokalnych oraz 
dywersyfikacji gospodarki wiejskiej, a także 
pomóc w złagodzeniu wpływu zmian 
klimatycznych;

Poprawka 12
Załącznik sekcja 3.3 tiret siódme

- promowanie rozwoju turystyki. Turystyka 
jest głównym sektorem wzrostowym w 
wielu obszarach wiejskich. Zwiększone 
wykorzystanie technologii informatyki i 
łączności w turystyce do rezerwacji, 
promocji, marketingu, tworzenia usług i 
działalności rekreacyjnej może przyczynić 
się do wzrostu liczby turystów i długości 
pobytu, szczególnie tam, gdzie zapewnia 
dostęp do małych ośrodków i zachęca do 
agroturystyki;

- promowanie rozwoju turystyki. Turystyka 
jest głównym sektorem wzrostowym w 
wielu obszarach wiejskich. Zwiększone 
wykorzystanie technologii informatyki i 
łączności w turystyce do rezerwacji, 
promocji, marketingu, tworzenia usług i 
działalności rekreacyjnej może przyczynić 
się do wzrostu liczby turystów i długości 
pobytu, szczególnie tam, gdzie zapewnia 
dostęp do małych ośrodków i zachęca do 
agroturystyki, innych form turystyki 
zrównoważonej pod względem 
środowiskowym oraz turystyki związanej ze 
sportem;

Poprawka 13
Załącznik sekcja 3.3 tiret ósme a (nowe)

xx - zachowanie i poprawa dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego. Dziedzictwo 
przyrodnicze i kulturowe ma do odegrania 
kluczową rolę nie tylko w ochronie 
środowiska wiejskiego, ale także w 
przyciąganiu turystów i utrzymaniu 
wysokiej jakości życia mieszkańców 
obszarów wiejskich. Inwestycje mają zatem 
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kluczowe znaczenie dla ochrony i 
zarządzania obszarami Natura 2000 oraz 
innymi miejscami i budynkami o wysokiej 
wartości przyrodniczej i kulturowej.

Poprawka 14
Załącznik sekcja 3.4, wytyczne

Środki przeznaczone na oś 4 (Leader) 
powinny wspierać priorytety osi 1 i 2, a 
szczególnie osi 3, ale również odgrywać 
ważną rolę w priorytecie poprawy 
zarządzania i mobilizacji wewnętrznego
potencjału rozwojowego obszarów 
wiejskich.

Środki przeznaczone na oś 4 (Leader) 
powinny wspierać priorytety osi 1 i 2, a 
szczególnie osi 3, ale również odgrywać 
ważną rolę w priorytecie poprawy 
zarządzania i mobilizacji potencjału 
rozwojowego związanego z danym 
obszarem.

Poprawka 15
Załącznik sekcja 3.4 akapit drugi tiret czwarte a (nowe)

xx - wspieranie współpracy między lokalnymi 
grupami działania w Państwach 
Członkowskich, a także ich współpracy z 
podobnymi grupami w państwach trzecich.

Poprawka 16
Załącznik sekcja 3.5, wytyczne

Opracowując strategie krajowe Państwa 
Członkowskie powinny zapewnić 
maksymalizację synergii między osiami i w 
ramach poszczególnych osi w celu 
uniknięcia potencjalnych sprzeczności. 
Powinny również uwzględniać inne strategie 
na szczeblu UE takie jak plan działania na 
rzecz rolnictwa ekologicznego, ostatni 
komunikat Komisji na temat energii 
odnawialnej, ostatni komunikat Komisji na 
temat zmian klimatycznych, potrzebę 
przewidywania prawdopodobnych skutków 
w odniesieniu do rolnictwa i leśnictwa oraz 
sprawozdanie UE na temat strategii 
leśnictwa (co może pomóc osiągnąć 
zarówno cele wzrostu i tworzenia nowych 

Opracowując strategie krajowe Państwa 
Członkowskie powinny przyjąć 
zintegrowane podejście obejmujące 
odpowiednie planowanie przestrzenne i 
maksymalizację synergii miedzy osiami i 
dążyć do jak najszerszego zaangażowania 
wszystkich właściwych organów, zgodnie z 
zasadą partnerstwa określoną w art. 6 
rozporządzenia Rady. Powinny również 
uwzględniać inne strategie na szczeblu UE 
takie jak plan działania na rzecz rolnictwa 
ekologicznego, ostatni komunikat Komisji 
na temat energii odnawialnej, ostatni 
komunikat Komisji na temat zmian 
klimatycznych, potrzebę przewidywania 
prawdopodobnych skutków w odniesieniu 
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miejsc pracy jak i cele zrównoważonego 
rozwoju) jak również opracowywane 
strategie tematyczne z zakresu ochrony 
środowiska.

do rolnictwa i leśnictwa oraz sprawozdanie 
UE na temat strategii leśnictwa (co może 
pomóc osiągnąć zarówno cele wzrostu i 
tworzenia nowych miejsc pracy jak i cele 
zrównoważonego rozwoju) jak również 
opracowywane strategie tematyczne z 
zakresu ochrony środowiska.

Poprawka 17
Załącznik sekcja 3.6, wytyczne

Należy zachęcać do tworzenia synergii 
pomiędzy polityką strukturalną, polityką 
zatrudnienia oraz polityką rozwoju obszarów 
wiejskich. W tym kontekście Państwa 
Członkowskie powinny zapewnić wzajemne 
uzupełnianie się i spójność działań 
finansowanych z EFRROW, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Europejskiego Funduszu 
Rybołówstwa oraz EFOGR na danym 
terytorium i danym obszarze działania. 
Przewodnie zasady rozdziału i 
mechanizmów koordynacji pomiędzy 
działaniami wspieranymi z poszczególnych 
funduszy powinny być zdefiniowane na 
szczeblu krajowym w ramach krajowych 
strategii i planów strategicznych.

Należy zachęcać do tworzenia synergii 
pomiędzy polityką strukturalną, polityką 
zatrudnienia oraz polityką rozwoju obszarów 
wiejskich. W tym kontekście Państwa 
Członkowskie powinny zapewnić wzajemne 
uzupełnianie się i spójność działań 
finansowanych z TEN-T, LIFE+,
EFRROW, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Rybołówstwa oraz 
EFOGR na danym terytorium i danym 
obszarze działania. Przewodnie zasady 
rozdziału i mechanizmów koordynacji 
pomiędzy działaniami wspieranymi z 
poszczególnych funduszy powinny być 
zdefiniowane na szczeblu regionalnym lub 
krajowym w ramach regionalnych lub 
krajowych strategii i planów strategicznych, 
stosownie do zainteresowanego Państwa 
Członkowskiego.


