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I. ZALECENIA POLITYCZNE 
 
KOMITET REGIONÓW 
 

Znaczenie ywotno ci obszarów wiejskich  
 
1. Przypomina, e wed ug aktualnej klasyfikacji Eurostatu ponad 23 % ludno ci UE yje na obszarach wy cznie 

wiejskich, a kolejnych 35 % na obszarach po rednich. Zwraca te  uwag , e w niektórych krajach cz onkowskich 
populacja zamieszkuj ca obszary wy cznie wiejskie jest znacznie wi ksza. Taka sytuacja wyst puje a  w 17 z 
27 pa stw cz onkowskich, w tym m. in. w Irlandii (73 %), S owacji (50 %), Estonii (48 %), Rumunii (46 %), 
Finlandii, Grecji, Litwie i Danii (43 %).  

 
2. Podkre la, e obszary wiejskie posiadaj  wielki potencja  wyra aj cy si  w zasobach ludzkich (kulturowych i 

spo ecznych), rodowisku naturalnym i ró norodno ci biologicznej oraz surowcach i innych zasobach 
gospodarczych, które s  szczególnie wa ne dla ycia spo ecznego wspólnoty europejskiej i jej rozwoju. W tym 
kontek cie uznaje za szczególnie wa ne dzia ania na rzecz podtrzymania ywotno ci obszarów wiejskich w 
sensie spo ecznym, kulturowym, przyrodniczym, ekologicznym oraz gospodarczym 

 
3. Zwraca uwag , e obszary wiejskie cechuj  si  bardzo du  ró norodno ci . Niektóre z nich dotyka problem 

wyludnienia i prze ywaj  w zwi zku z tym powa ne problemy, a inne, g ównie po one w pobli u miast, musz  
stawi  czo a rosn cej presji na grunty i presji demograficznej. Niektóre z nich nadal borykaj  si  z powa  
recesj  zwi zan  z ogólnym kryzysem gospodarczym, w tym tak e w rolnictwie, a inne odnosz  coraz wi ksze 
sukcesy dzi ki turystyce i jako ci rodowiska naturalnego.  

 
4. Wyra a zaniepokojenie gwa townym spadkiem liczby ludno ci i coraz szybciej post puj cym starzeniem si  

spo ecze stwa na znacznej cz ci europejskich obszarów wiejskich. Z uwagi na ywotno  regionów dotkni tych 
tym zjawiskiem trzeba b dzie ustabilizowa  obszary wiejskie jako przestrze  do ycia i prowadzenia dzia alno ci 
gospodarczej, oferuj  wystarczaj ce mo liwo ci zarobku. W tym celu niezb dny jest wysi ek ca ego 
spo ecze stwa, potrzebne s  równie  koncepcje dopasowane do poszczególnych regionów, oparte na ich 
endogennym potencjale. 

 
5. Podkre la, e jako ycia na obszarach wiejskich ma wielkie znaczenie dla decyzji o podj ciu b  

kontynuowaniu zamieszkania i pracy na tych obszarach przez rolników, ich rodziny, inne grupy zawodowe 
eksploatuj ce inne surowce pierwotne, zajmuj ce si  ich waloryzacj  lub przetwarzaniem i mieszka ców gmin 
wiejskich nieprowadz cych gospodarstw rolnych. W konsekwencji decyzje te maj  wp yw na wielko  oraz sk ad 
demograficzny populacji i zachowanie ywotno ci obszarów wiejskich. 

 
6. Podkre la potrzeb  zachowania i odtwarzania tradycyjnego charakteru kulturowego obszarów wiejskich jako 

wa nego elementu lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej to samo ci. 
 
7. Uznaje wa  rol  rolnictwa w dostarczaniu tak e tak istotnych dóbr publicznych, jak krajobraz czy bezpieczna 

ywno . W zwi zku z tym popiera dalsze finansowe wsparcie ze strony Unii Europejskiej dla gospodarstw 
rolnych zaanga owanych w dostarczanie tych dóbr. Ponadto uwa a, e to obszary wiejskie znajd  si  w 
najtrudniejszej sytuacji z powodu przysz ych transformacji klimatycznych wywo anych zmian  klimatu. Dlatego 
w instrumentach planowania, zarz dzania terytorialnego i w instrumentach bud etowych nale y uwzgl dni  
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rodki agodz ce i dostosowawcze, by poprzez mechanizmy uczestnictwa i praktyki rolnicze umo liwi  
zrównowa ony rozwój. 

 
8. Widzi potrzeb  edukowania ca ego spo ecze stwa, a w szczególno ci m odego pokolenia, w kierunku rozumienia 

i doceniania walorów obszarów wiejskich oraz znaczenia zachowania ich ywotno ci dla ogó u populacji. 
 
 Wymiar finansowy zrównowa onego rozwoju obszarów wiejskich 
 
9. Uznaje niezb dno  dalszego realizowania i ulepszania wspólnej polityki rolnej jako wa nego instrumentu 

wspólnotowego, s cego zarówno realizacji celów dora nych, jak i d ugoterminowych, ukierunkowanego na 
osi ganie dobrych rezultatów w gospodarce wewn trznej i w konkurowaniu na rynkach globalnych oraz 

cego osi ganiu spójno ci terytorialnej wszystkich obszarów pa stw cz onkowskich. 
 
10. Uwa a, e rodowisko wiejskie b dzie musia o znacznie si  zmieni  pod wp ywem polityki energetycznej, 

klimatycznej i polityki w zakresie efektywniejszego wykorzystania surowców, które to strategie mog  nada  mu 
wa niejsz  rol  w pierwotnym sektorze gospodarki, oraz e nale y ju  teraz antycypowa  te zmiany, aby 
zagwarantowa , e b  one zrównowa one i w harmonijny sposób uwzgl dni  kwestie gospodarcze, spo eczne i 
rodowiskowe. Ponadto nale y zauwa , e p odozmian jest bardzo po yteczny dla rodowiska wiejskiego, 

poniewa  mo e zmniejszy  zale no  od przywozu soi, poprawi  jako  gleby, ograniczy  stosowanie nawozów, 
ponownie przyci gn  na obszary wiejskie sta  dzia alno  gospodarcz  i przywróci  równowag  w bilansie 
handlowym Unii Europejskiej. Wyra a jednocze nie ubolewanie, e w decyzjach szefów pa stw lub rz dów z 26 
czerwca br. nie uwzgl dniono opinii Komitetu Regionów na temat pu apu i zazieleniania, gdy  decyzje te 
os abiaj  zarówno ró norodno , jak i zrównowa ony rozwój obszarów wiejskich. 

 
11. Popiera równocze nie szerokie finansowanie przez Uni  Europejsk  efektywnych programów zach t dla m odych 

rolników, finansowe wspieranie gospodarstw niskotowarowych oraz gospodarstw rolnych po onych na 
obszarach ONW, które s  wa nymi instrumentami podtrzymania ywotno ci obszarów wiejskich. Wskazuje 
tak e na potrzeb  zwi kszenia wsparcia i subwencji na dzia ania zwi zane z odnawianiem, utrzymaniem i 
ochron  obszarów chronionych, by pogodzi  zachowanie rodowiska naturalnego ze zrównowa onym rozwojem 
obszarów wiejskich, na których le y wi kszo  obszarów chronionych. 

 
12. Zwraca uwag , e dochody rolników uzyskiwane zarówno z prowadzonej dzia alno ci rolniczej, jak i z 

ekwiwalentów oraz subsydiów uzyskiwanych przez nich w ramach obu filarów wspólnej polityki rolnej maj  
istotny wp yw na sytuacj  gmin wiejskich, w których oni zamieszkuj  i prowadz  gospodarstwa rolne. Dochody 
te wp ywaj  nie tylko na efektywno  prowadzonej przez nich dzia alno ci rolniczej i jako ycia rolników i ich 
rodzin, ale tak e na poziom dochodów podatkowych gmin, w których zamieszkuj . Wysoko  tych dochodów ma 
tak e istotny wp yw na realne mo liwo ci rolników w zakresie poprawy standardu ycia na obszarach wiejskich i 
na ich zaanga owanie osobiste w ten proces.  

 
13. Wyra a niepokój w zwi zku z przewidywanym zmniejszeniem rodków na rozwój obszarów wiejskich w 

perspektywie finansowej 2014–2020. Ubolewa, e w stosunku do perspektywy finansowej 2007–2013 alokacja 
rodków na rozwój obszarów wiejskich znacz co maleje z 95,7 mld do poni ej 85 mld euro. Ta pula rodków 

finansowych realnie dost pna dla gmin wiejskich mo e si  jeszcze zmniejszy  w wyniku planowanego 
przekazania pa stwom cz onkowskim uprawnienia do przenoszenia do 15 % rodków z drugiego do pierwszego 
filaru WPR (w niektórych regionach UE nawet do 25 %). 
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14. Zwraca tak e uwag  na rozwa ane obecnie poszerzenie kierunków wykorzystania rodków drugiego filaru WPR 
na fundusze powiernicze zwi zane z pokrywaniem strat finansowych wynikaj cych z chorób zwierz t lub ro lin, 
incydentów rodowiskowych lub znacznego spadku dochodów rolnych, które by y tradycyjnie zale ne od 
pierwszego filaru WPR. Ubolewa nad tym, gdy  nast pi oby przez to dalsze os abienie alokacji na popraw  
infrastruktury technicznej i spo ecznej na wsi. 

 
15. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, e wspólne ramy strategiczne i umowy o partnerstwie stwarzaj  warunki 

sprzyjaj ce koordynacji i integracji, tak by wspiera  zrównowa ony rozwój obszarów wiejskich. Ustalenie 5-
procentowej minimalnej puli rodków finansowych EFRROW przeznaczonej na program LEADER jest istotnym 
punktem wyj cia wsparcia rozwoju lokalnego. Tym niemniej stwierdzamy, e jest to poziom niewystarczaj cy 
dla o ywienia gospodarki wiejskiej. 

 
16. Popiera w czenie rozwoju kierowanego przez lokaln  spo eczno  do programów funduszy strukturalnych w 

formie strategii rozwoju lokalnego realizowanej przez podmioty lokalne. Niemniej uwa a, e podej cie oparte na 
wielu funduszach powinno by  powi zane z niezb dn  koordynacj  odpowiednich rozporz dze  dotycz cych 
funduszy. Zaproponowane przez Komisj  rozwi zanie w postaci stopnia po redniego jest niewystarczaj ce. 
Odpowiedzialno  spoczywa wprawdzie na jednym organie zarz dzaj cym zamiast na kilku, ale nie upraszcza to 
administracji jako takiej. Brakuje spójno ci mi dzy poszczególnymi przepisami prawnymi i istnieje wyra ne 
ryzyko, e wi cej czasu i zasobów b dzie si  przeznacza  na zapobieganie zastrze eniom kontrolnym ni  na 
pobudzanie rozwoju. 

 
17. Ubolewa, e dla programów operacyjnych EFRR i EFS inicjatywa LEADER ma jedynie fakultatywny charakter i 

mo e by  finansowana wy cznie w ramach 9. celu tematycznego „wspieranie w czenia spo ecznego i walka 
z ubóstwem”. Ta zasada b dzie ogranicza  potencjalne pole manewru lokalnych grup dzia ania, a tak e 
mo liwo  w czenia ró nych funduszy do opracowania strategii rozwoju lokalnego.  

 
18. Zwraca uwag , e utrzymanie wysokiej jako ci us ug publicznych i prywatnych wymaga cz sto silnej mobilizacji 

politycznej, obywatelskiej i finansowej w oparciu o bardziej zdecydowane wyrównywanie ró nic, które wi  si  
z potrzeb  wi kszej solidarno ci mi dzy obszarami wiejskimi i miejskimi. 

 
19. Przewiduje, e planowana dalsza deregulacja europejskich rynków rolnych zwi kszy wahania cen rolnych, co 

stanowi zagro enie przede wszystkim dla ma ych i rednich rodzinnych gospodarstw rolnych. Zwraca tak e 
uwag , e liberalizacja kwot mlecznych mo e doprowadzi  do wi kszego uprzemys owienia i koncentracji 
hodowli byd a mlecznego, co z kolei przyspieszy zmian  klimatu i odp yw mieszka ców z obszarów wiejskich. 
Uwa a, e nadal istotne jest rekompensowanie rolnikom ich wk adu w dostarczanie dóbr publicznych, m.in. 
warto ci przyrodniczych i kulturowych, jakie stanowi  otwarte tereny uprawne. Wk adu tego nie da si  wyceni  
w kategoriach rynkowych. Gdyby okaza o si , e zniesienie systemu kwot mlecznych doprowadzi do rozwoju 
niepo danych tendencji w hodowli, koniecznie b dzie podj cie rodków politycznych, by stworzy  warunki 
sprzyjaj ce lepszemu informowaniu konsumentów i rynku i zapewni  dobrostan zwierz t w ca ej UE. 

 
20. Zwraca uwag  na mo liwo ci po czenia wsparcia w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich (filar 2) z 

dzia aniami w ramach funduszu regionalnego, spo ecznego i rybackiego, czyli funduszy obj tych wspólnymi 
ramami strategicznymi. Produkcja biogazu, infrastruktura naziemna dla ICT, innowacje, rozwój umiej tno ci, 
rozwój przedsi biorstw i rozwój kierowany przez lokaln  spo eczno  to dzia ania, które wchodz  w zakres 
programu rozwoju obszarów wiejskich, wyst puj  tu jednak powi zania z pozosta ymi funduszami i ró ne bran e 
mog  korzysta  od siebie nawzajem, a potrzeby i zasoby miast i wsi mog  si  zbiega . 
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Waga powi za  funkcjonalnych miedzy obszarami miejskimi i wiejskimi 

 
21. Dostrzega szczególne wyzwania stoj ce przed gminami wiejskimi znajduj cymi si  w obszarze bezpo redniego 

oddzia ywania rednich i du ych miast oraz zaleca preferowanie podej cia funkcjonalnego dla okre lania strategii 
rozwojowych tych obszarów. 

 
22. Stwierdza, e zarówno miasta, jak i gminy wiejskie znajduj ce si  w obszarach funkcjonalnych posiadaj  cenne i 

wielce przydatne zasoby spo eczne i gospodarcze. Zaleca, aby przygotowuj c strategi  rozwoju obszaru 
funkcjonalnego, dokonywa  ka dorazowo diagnozy istniej cych zasobów dla ca ego obszaru funkcjonalnego 
oraz uwzgl dnia  w strategii rozwoju potencja  znajduj cy si  zarówno w gminach wiejskich, jak i miastach, 
planuj c optymalne jego wykorzystanie z my  o zrównowa onym rozwoju. Zwraca równocze nie uwag  na 
potencjalne niebezpiecze stwa zagra aj ce obszarom wiejskim, b ce konsekwencj  braku równowagi 
rozwojowej miast i gmin wiejskich i mog ce by  skutkiem wykorzystywania przez miasta przewagi populacyjnej i 
ekonomicznej. 

 
23. Widzi zasadno  szerokiej, bezpo redniej wspó pracy pomi dzy gminami wiejskimi znajduj cymi si  w obszarze 

funkcjonalnym, szczególnie w zakresie przygotowania strategii negocjacyjnej wobec miast znajduj cych si  w 
tym obszarze. 

 
24. Uwa a, e przy tworzeniu strategii zrównowa onego rozwoju obszarów funkcjonalnych po dane jest przyj cie 

takiej metodologii, która zapewni udzia  w adz lokalnych oraz spo eczno ci miast i gmin wiejskich. Udzia  ten 
winien by  zagwarantowany zarówno w czasie prac przygotowawczych (diagnostycznych i analitycznych), jak i 
przy podejmowaniu decyzji okre laj cych ostateczny kszta t strategii. 

 
25. Zwraca tak e uwag , e w gminach wiejskich znajduj cych si  w strefach oddzia ywania miast jedynie cz  

populacji prowadzi gospodarstwa rolne. Zamieszkuj ca te tereny ludno  migruj ca z miast zg asza cz stokro  
oczekiwania dotycz ce zaprzestania takich rodzajów dzia alno ci rolniczej, które mog  by  dla niej uci liwe, jak 
np. nawo enie naturalne i sztuczne, praca sprz tu agrotechnicznego, hodowla zwierz t i ich wypasanie itp. Zaleca 
si , aby w ramach planowania przestrzennego przewidywa  takie problemy i im przeciwdzia , zw aszcza za 
pomoc  strategii zrównowa onego rozwoju, godz cej interesy gospodarcze, spo eczne i ekologiczne wszystkich 
zainteresowanych stron, na przyk ad wyznaczaj c strefy preferowania produkcji rolnej, aby w ten sposób 
minimalizowa  mo liwe konflikty spo eczne. 

 
26. Uwa a, e programy integracji spo ecznej na obszarach wiejskich notuj cych sta y nap yw ludno ci miejskiej to 

jeden z wielu sposobów rozwi zywania konfliktów spo ecznych, które mog  wy ania  si  w sytuacjach, gdy 
pojawiaj  si  tam ró norodne style ycia, warto ci i normy spo eczne. 

 
27. Zwraca uwag  na konieczno  solidarnego podzia u kosztów niwelowania ekonomicznych, rodowiskowych i 

spo ecznych skutków ekspansji miejskiej mi dzy o rodkami miejskimi i wiejskimi. 
 

Wyzwania gmin wiejskich na obszarach oddalonych (peryferyjnych) 
 
28. Zwraca uwag , e zdecydowana wi kszo  gmin wiejskich funkcjonuje poza obszarami bezpo redniego 

oddzia ywania wielkich i redniej wielko ci miast. Ta sytuacja wymusza zastosowanie specyficznych 
instrumentów oddzia ywania na te obszary i ich wspierania. Zaleca zatem, by zarówno we wspólnej polityce 
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rolnej, jak i w polityce spójno ci realizowanej tak e poprzez instrumenty rozwoju regionalnego uwzgl dniono 
takie rozwi zania, które realnie skutkowa yby osi ganiem spójno ci terytorialnej i wyrównywaniem szans 
rozwojowych w perspektywie zrównowa onego rozwoju. 

 
29. Uznaj c wa no  zachowania obszarów wiejskich, postuluje zwi kszenie wsparcia lokalnych samorz dów w 

zakresie tworzenia i utrzymania infrastruktury technicznej i spo ecznej maj cej wp yw na podtrzymanie 
ywotno ci tych obszarów. 

 
30. Zwraca uwag  na funkcjonalne powi zanie peryferyjnych obszarów wiejskich z niewielkimi o rodkami 

miejskimi i postuluje stworzenie odpowiednich mechanizmów stymuluj cych wspóln  realizacj  przedsi wzi  
cych poprawie jako ci ycia w obr bie tych obszarów, w szczególno ci w zakresie zapewnienia przez 

niewielkie o rodki miejskie lokalnych us ug niezb dnych dla prawid owego funkcjonowania obszaru. 
 
31. Stwierdza, e dokumenty strategiczne tych obszarów, okre laj ce ich polityk  rozwoju, winny by  zarówno 

wynikiem wspó dzia ania i porozumie  gmin s siaduj cych ze sob  (na poziomie bilateralnym i szerszym), jak i 
owocem wspó pracy w zakresie polityki regionalnej. 

 
Relacje wiejsko-miejskie oraz ich znacz cy wp yw na rozwój regionalny 

 
32. Podkre la po raz kolejny szczególn  wag  i potrzeb  wspó dzia ania gmin wiejskich i miast w ramach obszarów 

funkcjonalnych. Uznaje równocze nie, e strategie rozwoju tych obszarów powinny wyznacza  ramy wieloletnie 
o okresie co najmniej kilkunastoletnim. 

 
33. Postuluje, aby wspó dzia anie gmin wiejskich i miejskich odbywa o si  na zasadach partnerstw terytorialnych. 
 
34. Uwa a, e przyst pienie do wspó dzia ania w ramach obszaru funkcjonalnego winno by  poprzedzone szerok  

debat  obywatelsk  zako czon  suwerenn  decyzj  poszczególnych gmin. Jednak e ewentualne wycofanie si  
danej gminy ze wspó pracy w ramach obszaru funkcjonalnego po rozpocz ciu tej wspó pracy, ze wzgl du na 
istnienie sieci powi za  infrastrukturalnych i spo ecznych winno by  uzale nione od aprobaty wszystkich miast i 
gmin realizuj cych wspó prac  w danym obszarze funkcjonalnym. 

 
35. Zwraca uwag  na wzajemne zale no ci miast i gmin wiejskich w ramach obszaru funkcjonalnego oparte na 

wzajemnym korzystaniu z zasobów ludzkich, przyrodniczych i gospodarczych oraz organizowaniu us ug 
publicznych. 

 
36. W zwi zku z obecnymi w spo eczno ciach miejskich trendami w stylu ycia postuluje stymulowanie ich 

wykorzystania dla promocji walorów obszarów wiejskich. Zwraca uwag , e wspó dzia ania sieciowe daj  
niespotykan  dotychczas szans  na cis e powi zania mi dzy rolnikami a konsumentami ywno ci. Podkre la, e 
inicjatywy takie mog  by  niezwykle cennym przyczynkiem do tworzenia nowego rodzaju powi za  wiejsko-
miejskich. 

 
37. Podkre la, e krótkie cuchy dostaw produktów rolnych przyczyniaj  si  do rozwoju zrównowa onej produkcji 

i odpowiedzialnej konsumpcji. Odpowiadaj  rosn cemu zapotrzebowaniu konsumentów na autentyczne 
produkty, odpowiadaj ce kryterium pory roku, blisko ci miejsca produkcji i wi zi spo ecznych. Ten model 
konsumpcji odwo uje si  równie  do postaw obywatelskich wi cych si  z poszanowaniem rodowiska, których 
wyrazem jest ograniczenie ilo ci opakowa , obni enie emisji CO2 i wsparcie zrównowa onych praktyk 
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produkcyjnych. Nale y równocze nie wspiera  krótkie cuchy dostaw w ramach propagowania integracji 
spó dzielczej, jako element wzmacniaj cy pozycj  rolników na rynkach. Kluczowe znaczenie ma koncentracja 
poda y, b ca skutecznym narz dziem gwarantuj cym sprawiedliwe ceny dla rolników i stanowi cym 
gwarancj  z punktu widzenia rosn cego popytu na ywno . 

 
38. Wskazuje jednak e, e producenci pragn cy zaanga owa  si  w t  inicjatyw  musz  stawi  czo a licznym 

problemom. Zapewnienie regularnej i sta ej oferty konsumentom, którzy zazwyczaj domagaj  si  regularno ci 
dostaw pod wzgl dem ilo ci i ró norodno ci produktów, jest cz sto trudne. Tego rodzaju dzia alno  wymaga 
najcz ciej kosztownego sprz tu (dostosowanego pojazdu, systemu ch odzenia, punktów sprzeda y i 
pomieszcze  do przetwórstwa itp.). Zaleca zatem, aby tego rodzaju dzia alno  mog a uzyska  odpowiedni  
pomoc. 

 
39. Zwraca uwag , e dost pno  do obszarów wiejskich, ich oddalenie od o rodków decyzyjnych i badawczych, a 

tak e ograniczony dost p do nowych technologii stwarzaj  przeszkody, które wielu gminom wiejskim trudno 
pokona . Tymczasem elementy te maj  istotne znaczenie, je li chodzi o mo liwo ci rozwoju, równo  szans oraz 
jako ycia. Ponadto wspó czynnik aktywno ci zawodowej na obszarach wiejskich jest ni szy ni  na obszarach 
miejskich i tworzy si  tam mniej miejsc pracy. 

 
40. Wskazuje, e do wyst puj cych dotychczas problemów dochodz  nowe wyzwania, takie jak wp yw zmiany 

klimatu, utrata ró norodno ci biologicznej i inne problemy rodowiskowe, uszczuplanie przestrzeni wiejskiej, w 
tym zw aszcza rolnej, czy te  starzenie si  spo ecze stwa. Podkre la, e nale y dog bnie rozwa  ten problem i 
podj  odpowiednie rodki zapobiegawcze, takie jak aktywne strategie polityczne zapobiegaj ce depopulacji. 

 
41. Ubolewa, e obszary wiejskie trac  dynamik  w stosunku do obszarów miejskich. Podkre la równocze nie, e w 

5. sprawozdaniu w sprawie spójno ci gospodarczej, spo ecznej i terytorialnej z listopada 2010 r. zwrócono uwag  
na dysproporcje spo eczno-gospodarcze mi dzy regionami europejskimi. 

 
42. Potwierdza, e chocia  regiony o przewadze obszarów wiejskich nadrabiaj  opó nienia, to poziom ich rozwoju 

pozostaje nadal istotnie ni szy od redniej wspólnotowej. Przypomina, e rozwarstwienie to jest szczególnie 
widoczne w zestawieniu z regionami o przewadze obszarów miejskich. redni PKB na obszarach wiejskich jest 
ni szy o 73 % od PKB obszarów miejskich w UE-12. Dysproporcje mi dzy obszarami wiejskimi i miejskimi s  
szczególnie widoczne w Europie rodkowej i Wschodniej oraz w Europie Po udniowej. 

 
43. Postuluje systematyczne i pe ne mapowanie stref ubóstwa na obszarach wiejskich (przynajmniej na poziomie 

NUTS 3) celem bardziej efektywnego wykorzystania rodków na zwalczanie zjawisk marginalizacji spo ecznej. 
 
44. Po raz kolejny zwraca uwag , e ustanowienie ram wielopoziomowego sprawowania rz dów jest niezb dnym 

warunkiem skutecznego przekszta cenia polityk europejskich i krajowych, w tym tak e wspólnej polityki rolnej 
po 2013 r. Na tym tle nasuwaj  si  w tpliwo ci, na które nale y pilnie odpowiedzie . Chocia  zasada ta zosta a 
wyra nie uznana w projekcie ogólnego rozporz dzenia, wci  niejasna jest rola w adz lokalnych i regionalnych w 
umowach o partnerstwie. Regiony i spo eczno ci na obszarach wiejskich nie mog  si  ju  zadowoli  samym 
statusem podmiotu wspó finansuj cego, nie uczestnicz c w wyborze priorytetów oraz metod wdra ania i 
zarz dzania. W opracowywanym w nie przez Komisj  Europejsk  poradniku dotycz cym sporz dzania umów 
o partnerstwie nale y jasno podkre li  wag  w czenia przedstawicieli obszarów wiejskich w przygotowywanie 
tych umów. 

 



- 7 - 

CDR3765-2013_00_00_TRA_PAC   EN,PL/FR – DW(*BRP)/BRP(*MPS)/akb/mr   

Europejska strategia i polityka w zakresie obszarów wiejskich do 2030 r. 
 
45. Uwa a, e przysz a europejska polityka rozwoju obszarów wiejskich powinna: 

 by  zgodna ze zrównowa onym rozwojem obszarów wiejskich; 
 uwzgl dni  fakt, e obszary wiejskie oferuj  perspektywy rozwoju i maj  do odegrania kluczow  rol  w 

sprostaniu wyzwaniom, przed którymi stoi Europa; 
 przyj  do wiadomo ci, e ró norodno  europejskich obszarów wiejskich jest istotnym czynnikiem w stawianiu 

czo a przysz ym wyzwaniom; 
 by  przejrzysta i jasna, by zapewni  jej szersze poparcie; 
 wykorzysta  ró norodno  regionaln  do osi gni cia wspólnego celu europejskiego i zadba  przy tym o to, by 

aden region nie zosta  pozostawiony samemu sobie. 
 
46. Jest zdania, e w celu osi gniecia wy ej wspomnianych celów przysz a polityka rozwoju obszarów wiejskich 

dzie musia a zapewni  wi kszy udzia  rolników w wiadczenie us ug publicznych. 
 
47. Uwa a, e w nast pnym okresie programowania nale y lepiej wywa  obecn  tendencj  do koncentrowania 

finansowania rozwoju obszarów wiejskich przede wszystkim na sektorze rolnictwa, by zapewni  rzeczywisty 
rozwój gospodarczy tych obszarów. 

 
Bruksela, 9 pa dziernika 2013r. 
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