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Szanowna Pani Minister, SzanownyPanie Ministrze! 

W swoich wytycznych politycznych Przewodnicząca Ursula von der Leyen wyraziła 

przekonanie, że obszary wiejskie są podstawowym budulcem naszych społeczeństw oraz 

naszej gospodarki. Różnorodność krajobrazu, kultury i dziedzictwa jest jedną z najbardziej 

charakterystycznych i niezwykłych cech Europy. Są one istotną częścią naszej tożsamości 

i naszego potencjału gospodarczego. Musimy pielęgnować i chronić nasze obszary wiejskie, 

a także inwestować w ich przyszłość.  

Polityka UE w najważniejszych obszarach już teraz wspiera rozwój obszarów wiejskich. 

Wobec skutków społeczno-ekonomicznych pandemii COVID-19 oraz z uwagi na coraz szersze 

zjawiska demograficzne, które dotykają wielu obszarów wiejskich, wysiłki te należy jednak 

wzmóc. Opublikowane właśnie przez Komisję Europejską sprawozdanie demograficzne
1
 

podsumowuje głębokie przemiany demograficzne w Europie. Potwierdzono w nim, że niektóre 

części Europy, w szczególności obszary wiejskie, borykają się ze szczególnymi wyzwaniami, 

w tym w odniesieniu do rozwoju gospodarczego, infrastruktury i dostępu do podstawowych 

usług, takich jak łączność szerokopasmowa, transport publiczny, zdrowie i edukacja lub ich 
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Sprawozdanie Komisji na temat skutków zmian demograficznych (COM(2020) 241 z dnia 17 czerwca 2020 r.). 
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wszystkich łącznie, a zmiany demograficzne mogą dodatkowo zaostrzać problemy. W związku 

z tym jesteśmy przekonani, że również w przyszłej agendzie terytorialnej 2030, nad którą 

Państwo pracują, obszary wiejskie oraz inne terytoria zostaną odpowiednio uwzględnione.    

Obszary wiejskie mają potencjał w zakresie opracowywania innowacyjnych, pluralistycznych 

i zrównoważonych rozwiązań wielu palących potrzeb społecznych, takich jak: efektywne 

gospodarowanie zasobami, bezpieczne i zrównoważone zaopatrzenie w żywność wysokiej 

jakości, zmiana klimatu i kapitał społeczny UE. Powinny również stać się istotnym podmiotem 

planu odbudowy – Next Generation EU. 

Zgodnie intencją Przewodniczącej, Komisja opracuje długoterminową wizję dla naszych 

obszarów wiejskich i ich społeczności, której przyjęcie jest planowane na pierwszą połowę 

2021 r., w oparciu o szeroko zakrojone konsultacje, w szczególności z mieszkańcami 

odnośnych obszarów wiejskich, a także z lokalnymi i regionalnymi samorządami. Ta 

długoterminowa wizja będzie wizją przekrojową, obejmującą różne dziedziny polityki, 

mocniej zintegrowaną i promującą skoordynowane podejście na szczeblu europejskim, 

krajowym i regionalnym.  

Prosimy o zaangażowanie i pomoc w opracowaniu tej wizji, której celem będzie umożliwienie 

obszarom wiejskim jak najlepszego wykorzystania ich potencjału i wsparcie ich w stawianiu 

czoła wspomnianym szczególnym wyzwaniom. Wdrażając tę długoterminową wizję, musimy 

w pełni i spójnie wykorzystywać możliwości pojawiające się we wszystkich obszarach polityki 

do wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz dopilnować, by wszystkie elementy strategii 

zmierzały w jednym kierunku. Apelujemy do Państwa w szczególności o dopilnowanie, by 

szczególne potrzeby obszarów wiejskich zostały należycie uwzględnione zarówno 

w programach polityki spójności, jak i w planach strategicznych WPR na lata 2021–2027, 

które Państwo obecnie przygotowują. Zachęcamy Państwa do korzystania z trwających we 

wszystkich państwach członkowskich konsultacji, przeprowadzanych na potrzeby 

programowania funduszy spójności i wspólnej polityki rolnej na lata 2021–2027. Konsultacje 

te będą miały bardzo duży wpływ na ukierunkowanie w ciągu najbliższych siedmiu lat 

inwestycji służących zwiększeniu spójności. Do wsparcia realizacji naszego celu powinniśmy 

wykorzystać potencjał wielu różnych sektorów, zwłaszcza poprzez poszukiwanie rozwiązań 

ekonomicznych, które wykraczają poza finansowanie w ramach polityki spójności i WPR, 

a mogą m.in. pomóc zapewnić równe warunki działania oraz przyczynić się do wykorzystania 

potencjału badań, cyfryzacji i infrastruktury transportowej
2
.  

Zachęcamy również do włączenia w opracowywanie tej długoterminowej wizji społeczności 

lokalnych i ich przedstawicieli. W drugiej połowie bieżącego roku Komisja rozpocznie 

konsultacje społeczne poświęcone konkretnie tej wizji. Należy również wykorzystać inne 

trwające lub planowane procesy konsultacji, zwłaszcza konferencję w sprawie przyszłości 

Europy i przyszłe debaty w ramach Zielonej księgi w sprawie starzenia się społeczeństwa. 

                                                           
2
 Deklaracja z Cork (https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_en.pdf) 
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Mamy możliwość współpracować w celu uwolnienia potencjału obywateli zamieszkałych na 

obszarach wiejskich poprzez określenie strategicznych kierunków i wspólnych działań. Będzie 

to korzystne dla całej Unii. 

Nasze służby są gotowe towarzyszyć Państwu w realizacji tego zadania. 

Z wyrazami szacunku 

 
 

(podpis elektroniczny) 

Dubravka ŠUICA 

(podpis elektroniczny) 
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(podpis elektroniczny) 

Janusz WOJCIECHOWSKI 
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