
wspólną polityką. Powodzenie, a nawet tożsamość
Unii Europejskiej opierają się na różnorodności
terytorialnej, którą powinniśmy uznać za istotny
element jej dziedzictwa. Unia Europejska prowadzi
aktywną politykę rozwoju obszarów wiejskich, dąży
do realizacji wielu ważnych i korzystnych dla
mieszkańców obszarów wiejskich celów, takich jak
wyższy standard życia czy rozwój regionów wiejskich.
Powinniśmy czerpać inspirację z doświadczeń lat
2004‐2011 i postarać się przyspieszyć proces
niwelowania na obszarach wiejskich różnic w
poziomie rozwoju i warunków życia, które są bardzo
wyraźne w wielu państwach członkowskich i
regionach. Oczekujemy solidarności i uczciwego
rozdziału środków w ramach WPR pomiędzy
rolników w całej Unii Europejskiej, bez rozróżniania
między „starymi” a „nowymi” państwami
członkowskimi, a także powierzenia rolnikom
ważniejszej roli gospodarczej i produkcyjnej. 

Jak już wspomniałem Grupa EA jest przekonana, że
rolnictwo jest obecnie istotnym źródłem zatrudnienia
i w przyszłości może być podobnie. Opowiadamy się
za utrzymaniem obecnej struktury WPR, która jest też
modelem finansowania rozwoju obszarów wiejskich.
Środki przydzielane w ramach drugiego filara na
rozwój obszarów wiejskich powinny zostać
zwiększone, gdyż obecnie nie są one wystarczające,
by można było rozpocząć realizację koniecznych
projektów rozwojowych. Brak odpowiednich
środków na drugi filar może jedynie doprowadzić do
pogłębienia różnic w poziomie rozwoju, które już są
widoczne, kiedy porównuje się regiony miejskie z
wiejskimi. 

Obszary wiejskie nie ograniczają się tylko do
rolnictwa. Niemniej rolnictwo jest trzonem rozwoju
gospodarczego tych regionów. Powinnyśmy więc
zająć się spójną i zrównoważoną polityką
zapewniającą ludziom, którzy zamieszkują te obszary,
wyższy standard życia oraz poczucie bezpieczeństwa
potrzebne dla rozwoju ich rodzin. Uważamy także, że

to rodziny są podstawą spójności.
Powinniśmy wobec tego zapewnić warunki
umożliwiające im pomyślny rozwój.
Ludność obszarów wiejskich coraz bardziej
się starzeje. Musimy to wziąć pod uwagę,
kiedy zajmiemy się tworzeniem
mechanizmów mających zachęcić młodych
ludzi do pozostania na wsi i budowania tam
swej przyszłości. Trzeba stworzyć warunki
umożliwiające strukturalne zmiany w
sektorze rolnym, ułatwić młodym ludziom
posiadającym odpowiednie kwalifikacje
nabycie lub stworzenie własnego
gospodarstwa rolnego.
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informacyjny październik 2010

UNIA EUROPEJSKA

Komitet Regionów

Negocjacje w sprawie
wspólnej polityki rolnej
(WPR) priorytetem całej
Europy

Jerzy Zająkała, Przewodniczący Grupy EA, Wójt Gminy Łubianka

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR), która ma
zostać wdrożona po 2013 r., jest jednym z
najważniejszych tematów bieżącej debaty politycznej.
W chwili obecnej debata nabrała rozpędu w związku
z finalizowaniem konsultacji społecznych. Wyniki tych
konsultacji przeprowadzonych w dniach 19‐20 lipca
w Komisji Europejskiej w Brukseli, na które przybył
także komisarz Dacian Cioloş, są bardzo zachęcające i
zasługują na szczególną uwagę. Sprawny przebieg i
zwięzłość debaty plenarnej i dyskusji w grupach
tematycznych były ważne dla wyników konsultacji i
pomogły znaleźć szereg nowych sposobów
przekształcenia struktury WPR. Wyraźnie widać było,
że rolnictwo ma głęboki i ogólny wpływ na całe
społeczeństwo. Równie powszechne jest oczekiwanie,
że podstawowy cel WPR powinien dotyczyć
bezpieczeństwa żywności i dostępu do niej,
poszanowania środowiska naturalnego, zachowania
krajobrazów obszarów wiejskich, a także utrzymania
wysokiego poziomu jakości unijnych produktów
rolnych. Potrzebujemy zdecydowanej polityki
wiejskiej i powinniśmy dbać o różnorodność lokalną
i regionalną. Jednocześnie WPR musi pozostać naszą

Grupa Przymierza Europejskiego podkreśla znaczenie spójnej
Strategii UE na rzecz Dunaju, Tulcza (Rumunia)

Adam Banaszak, koordynator Komisji NAT z
ramienia Grupy EA, wspólnie z władzami region-
alnymi i władzami miejskimi Inowrocławia orga-
nizuje w Polsce seminarium Komisji NAT pt.
„Rozwój ekologicznego przemysłu przetwórczego
jako czynnik zintegrowanego rozwoju obszarów
miejskich i wiejskich”

Grupa Przymierza Europejskiego
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Członkowie Grupy EA dostrzegają olbrzymi
potencjał nawiązywania współpracy
terytorialnej w wypadku projektów i
sprawdzonych rozwiązań realizowanych
wspólnie na szczeblu lokalnym. Członkowie
Grupy uznają, że strategia ta może być
skuteczna, jeśli państwa członkowskie, w ścisłej
współpracy z władzami lokalnymi i
regionalnymi, będą podejmowały działania w
celu zmniejszenia zagrożenia zdarzeniami
ekstremalnymi związanymi ze zmianą klimatu,
takimi jak wylesianie, powodzie i susze, a także
poprawienia jakości wody, ograniczenia
zanieczyszczenia i skażenia chemicznego oraz
ochrony siedlisk naturalnych i gatunków.

17 czerwca członkowie wzięli udział w wizycie
studyjnej w regionie delty Dunaju. Miała ona dla
nich szczególne znaczenie, gdyż na własne oczy
mogli się tam przekonać o bogatej
różnorodności biologicznej Dunaju i o
potrzebie podjęcia działań, by ochronić
dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe tego
obszaru.

„Chcemy upewnić się, że wszelka decentralizacja przeprowadzana przez
kraje kandydujące przebiega równolegle do procesu ściślejszego włączenia
miast i regionów w proces integracji europejskiej”.

Przewodnicząca WKK Linda Gillham

do uszczuplenia dochodów walijskich rolników i o
nadanie ochronie budżetu WPR priorytetowego
znaczenia w strategii negocjacyjnej, tak by po 2013 r.
Walia nie dysponowała mniejszymi środkami.

Przewodniczący Podkomitetu Rhodri Glyn Thomas
stwierdził: „Dowody zebrane podczas badania świadczą
o znaczeniu WPR dla walijskiego rolnictwa, a  bardziej
ogólnie – dla walijskiej wsi, w związku z czym komitet
uznał, że jego obowiązkiem jest włączenie się do
dyskusji na temat jej przyszłości po 2013 r.”

„Dochody z jednolitej płatności na gospodarstwo w
ramach WPR stanowią obecnie 90% średnich
dochodów gospodarstw rolnych w Walii, dlatego też nie
można bagatelizować jej znaczenia dla walijskich
rolników”.

„Celem sprawozdania jest dostarczenie rządowi
walijskiemu wskazówek, w jaki sposób powinien on
reprezentować interesy Walii w procesie negocjacji”.

kresie zapobiegania powodziom, gospodarka
wodna i czystość wody), wymiaru społeczno‐
gospodarczego oraz ochrony kultury i tożsa‐
mości regionalnej. 
Państwa członkowskie i regiony położone w
basenie Dunaju muszą opracować strategie
makroregionalne i wypełnić je odpowiednią
treścią. Instytucje unijne i państwa
członkowskie muszą określić zakres pojęcia
„makroregion” i jego przyszłą rolę, spójność z
unijną polityką rozwoju regionalnego oraz
zgodność ze wspólnym interesem europejskim.

Na posiedzeniu Grupy
Przymierza Europej‐
skiego, które odbyło się 18
czerwca br. w Tulczy na
zaproszenie członka

Grupy EA Emila Drăghiciego, Burmistrza Gminy
Vulcana Băi, dyskutowano przede wszystkim o
znaczeniu strategii UE na rzecz regionu Dunaju
dla rozwiązania wspólnych problemów tego
regionu w dziedzinie transportu, ochrony śro‐
dowiska (ochrona różnorodności biologicznej
w basenie Dunaju, wspólne rozwiązania w za‐

Grupa Przymierza Europejskiego podkreśla
znaczenie spójnej Strategii UE na rzecz Dunaju,
Tulcza (Rumunia)
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Rhodri Glyn Thomas, przed‐
stawiciel Narodowego Zgro‐
madzenia Walii w Komitecie
Regionów, spotkał się z Prze‐
wodniczącym Komisji Rol‐
nictwa Parlamentu Europe‐
jskiego i szefem gabinetu
Komisarza Daciana Cioloşa w

czasie dwudniowej wizyty w Brukseli w dniach 15–
16 września, by omówić przyszłość wspólnej polityki
rolnej. Jako Przewodniczący Podkomitetu ds. rozwoju
obszarów wiejskich w Zgromadzeniu Rhodri Glyn
Thomas – wraz z innymi członkami Podkomitetu –
przedstawił najważniejsze wyniki przeprowadzonego
przez nich w tym roku badania na temat przyszłości
WPR.

W sprawozdaniu Podkomitetu, które zostało wydane
podczas pokazów „Royal Welsh Show” 20 lipca, apeluje
się do rządu walijskiego o dopilnowanie, by reforma
polityki wspierającej rolnictwo UE nie doprowadziła

Rhodri Glyn Thomas spotyka się z Przewodniczącym
Komisji PE, by omówić przyszłość WPR

„Mam nadzieję, że sprawozdanie będzie stanowić
przydatny punkt wyjścia do walijskiej dyskusji w
sprawie przyszłości WPR i że rząd walijski uwzględni
wnioski Podkomitetu”.

W sprawozdaniu zaleca się również, by rząd walijski
wykorzystał wpływ walijskich posłów do Parlamentu i
zawarł sojusze z innymi regionami UE, z którymi łączą
go wspólne interesy związane z reformą WPR, tak by jak
najbardziej zwiększyć swój wpływ i siłę przetargową.
Stwierdza się w nim ponadto, że zapewnienie
odpowiednich dochodów dla rolników i dostępu do
żywności powinno być nadal pierwszoplanowym celem
WPR i że należy chronić wsparcie produkcji żywności
na obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania, takich jak walijskie obszary wyżynne.
Zaleca się również nadanie priorytetowego znaczenia
bezpieczeństwu środowiska, tak by za pomocą WPR
można było sprostać obecnym wyzwaniom i zapewnić
nowe źródła dochodów dla walijskich rolników poprzez
świadczenie usług w zakresie ochrony środowiska.



Konkurs EA/KR dla szkół
średnich – w którym
młodzież wyraża swe

zapatrywania na temat głównych
problemów dotykających Unii Europejskiej 
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W pierwszej połowie 2010 r. uwaga skupiła się
na młodzieży w wieku 14‐17 lat, kiedy
członkowie Grupy EA postanowili zorganizować
w swych regionach konkurs dla szkół średnich.
Konkurs ogłoszono w lutym w ośmiu
państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Celem tego projektu było poszerzenie wiedzy
młodych ludzi na temat Unii Europejskiej oraz
wysłuchanie ich opinii na temat różnych
ważnych w ich regionach kwestii. 

2010 r. jest Europejskim Rokiem Walki z
Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
Dlatego też członkowie Grupy EA ogłosili
konkurs na esej pt. „W jaki sposób, Twoim
zdaniem, Unia Europejska powinna zwalczać
ubóstwo w regionach?” Pragnieniem Grupy EA
jest Unia Europejska odzwierciedlająca
potrzeby obywateli. Członkowie Grupy uważają,
że ważne jest, by wysłuchać opinii młodzieży na
problemy społeczne i uświadomić jej wspólną
odpowiedzialność za nie. 
W 2000 r. wprowadzając strategię lizbońską
Unia Europejska zobowiązała się do znacznego
wyeliminowania ubóstwa do 2010 r. Ubóstwo
nie dotyczy jednak jedynie kwestii poziomu
życia ludzi, ogranicza ono także ich zdolność do
aktywnego udziału w życiu społeczeństwa.
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„Boże Narodzenie
w moim regionie" –
Konkurs rysynków
zorganizowany
przez Grupę EA
Grupa Przymierza Europejskiego w
Komitecie Regionów organizuje konkurs
rysunków dla dzieci w wieku 7‐14 lat.
Rysunki mają dotyczyć tematu „Boże
Narodzenie w moim regionie”. Mają one
ukazywać okres Świąt Bożego
Narodzenia w Unii Europejskiej. Młodzi
artyści powinni także zwięźle opisać
tradycje bożonarodzeniowe swego
regionu. Celem konkursu rysunków ma
być zachęcenie dzieci do twórczego
ujęcia roli tradycji bożonarodzeniowych
ich regionu oraz wsparcie twórczego i
innowacyjnego podejścia w ekspresji
artystycznej.
Szkoły podstawowe uczestniczące w
konkursie zostaną wyłonione przez
członków Grupy EA. Natomiast
sekretariat Grupy zajmie się koordynacją
różnych prac związanych z konkursem.
Najlepsze rysunki z każdej szkoły należy
przesłać do sekretariatu Grupy EA.
Zostaną one wywieszone w budynku
Komitetu Regionów w Brukseli w
grudniu br.
Więcej informacji na temat konkursu
można znaleźć na stornach
internetowych Grupy EA 

www.ea.cor.europa.eu

Witold Krochmal ze swoją delegacją w
Komitecie Regionów

Autorzy najlepszych prac z ośmiu państw
członkowskich w nagrodę zostali zaproszeni do
Komitetu Regionów w Brukseli, spotkali się z
przedstawicielami władz lokalnych i
regionalnych i mogli przyjrzeć się od środka
pracom instytucji unijnych. Podczas
dwudniowej wizyty w Brukseli uczniowie i
opiekujący się nimi nauczyciele mieli także
możliwość bliższego zapoznania się z Brukselą
jako siedzibą wielu instytucji unijnych, a także
jako miastem stołecznym, z jego historią i
teraźniejszością. Członkowie i uczestnicy uznali,
że projekt był bardzo udany i postanowili w
przyszłości przeprowadzić kolejne edycje
konkursu.



Członek Grupy EA podejmuje się przygotowania Opinii KR-u na
temat strategii w zakresie zdrowia w okresie 2008-2013

Opinia Adama Banaszaka w sprawie roli samorządów
terytorialnych we wdrażaniu strategii zdrowotnej na
lata 2008–2013 ma zostać przyjęta na sesji Komisji
NAT 14 października br. na Malcie. 
Adam Banaszak, radny Sejmiku Województwa
Kujawsko‐Pomorskiego i koordynator Komisji NAT z
ramienia Grupy EA, został wyznaczony na
sprawozdawcę KR‐u i ma przygotować opinię w
sprawie roli samorządów terytorialnych we

wdrażaniu strategii zdrowotnej na lata 2008–2013. Dokument ten zostanie przyjęty przez
Komisję NAT 14 października 2010 r. Podstawowa zasada tej strategii to przekonanie, że
„zdrowie to nasz największy skarb”. W strategii uznaje się także, że zdrowie ludności
Europy jest warunkiem wstępnym produktywności i dobrobytu. Wdrażanie strategii
zdrowotnej na lata 2008–2013 bezpośrednio dotyczy samorządów terytorialnych,
ponieważ w części państw członkowskich krzewienie zdrowia i sektor opieki zdrowotnej
należą do ich kompetencji. Regiony i podmioty lokalne zajmują się często planowaniem,
realizacją i rozwijaniem opieki zdrowotnej oraz jej zarządzaniem. Co więcej często są one
odpowiedzialne za finansowanie polityki w tym zakresie i jako najbliższy obywatelom
szczebel zarządzania, wykazują głębokie zrozumienie tych zagadnień i dysponują w kwestiach
zdrowotnych odpowiednią wiedzą merytoryczną.

Brian Meaney sprawozdawcą opinii w
sprawie zgodności wykorzystania
biomasy z zasadami rozwoju
zrównoważonego w całej UE 
Członek Grupy Przymierza Europejskiego Brian
Meaney został wyznaczony na sprawozdawcę opinii pt.
„Wymagania w odniesieniu do zrównoważonego

zastosowania biomasy stałej i gazowej do celów produkcji energii elektrycznej, ciepła i
chłodzenia”. Komisja Europejska nie ma obecnie zamiaru wprowadzić zharmonizowanego i
prawnie wiążącego programu w zakresie biomasy. Zamiast tego woli raczej opracować
zalecenia dotyczące działań krajowych. Niemniej niektóre państwa członkowskie uważają,
że prawnie wiążące kryteria zrównoważonego stosowania biomasy są konieczne, by zapewnić
ekologicznie zrównoważone warunki produkcji biomasy na potrzeby energetyki. Komisja
ENVE spotkaia się 22 września, by przedyskutować te kwestie.

Dr Uno Silberg obserwuje przebieg
wyborów w Gruzji
Wiceprzewodniczący Grupy EA dr Uno Siberg był
członkiem wspólnej delegacji KR‐u i Rady Europy
obserwującej przebieg wyborów do władz miejskich
Gruzji 30 maja br. Delegacja stwierdziła w swym
raporcie, że z jej obserwacji wynika, iż „wybory zostały

przeprowadzone w sposób przejrzysty i profesjonalny, bez wykluczania nikogo z udziału w
nich”.

Niemniej delegacja zauważyła pewne niedociągnięcia, którymi należy się zająć. Były to m.in.
niejasne rozgraniczenie działalności rządowej i
partyjnej, kwestia własności mediów i
sprawiedliwego dostępu do nich, miejsce partii
opozycyjnych, obecność w pobliżu lokali wyborczych
znacznej liczby osób, które zdawały się prowadzić
działalność polityczną. 

Dr Uno Silberg wyraził zadowolenie z faktu, że kraj
ten poczynił w ostatnich latach znaczne postępy w
organizacji wyborów i nadzieję, że uwagi przesłane
gruzińskim władzom lokalnym przez delegację KR‐
u i Rady Europy przydadzą się im w organizowaniu
przyszłych wyborów i przyczynią się do wyższego
standardu ich przebiegu.

Chorwacja coraz bliżej przezwyciężenia
ostatnich przeszkód na drodze do
członkostwa w UE

Szanse Chorwacji
na zakończenie
negocjacji
akcesyjnych do końca roku są znaczne, jeśli uda się
jej pomyślnie zakończyć reformy sądownictwa oraz
przeprowadzić prywatyzację stoczni państwowych. 
W ciągu ostatnich lat Chorwacja podejmowała
wszelkie wysiłki, by uporać się z kryteriami
członkostwa. Spośród 35 rozdziałów 22 zostały już
tymczasowo zamknięte. 
Niemniej UE nie zrobi żadnych ustępstw i stanowczo
chce uniknąć jakichkolwiek problemów, które
mogłyby wyniknąć z przedwczesnego przystąpienia
do UE. Kryzys gospodarczy i wsparcie, jakiego UE
udziela ostatnio Grecji, to kolejny powód, dla którego
UE musi być jeszcze bardziej ostrożna i przyznawać
członkostwo w Unii jedynie wtedy, gdy dane państwo
jest w pełni do tego gotowe.
Następne posiedzenie Wspólnego Komitetu
Konsultacyjnego KR‐Chorwacja w listopadzie
pozwoli członkom KR na ocenę stanu negocjacji i
wyciągnięcie wniosków w tej sprawie. 
Niemniej ze względu na swą rolę KR skupi się
głównie na perspektywie lokalnej i regionalnej nie
ingerując w procesy przebiegające na poziomie
negocjacji krajowych. Przewodnicząca WKK Linda
Gillham stwierdziła: „Chcemy upewnić się, że
wszelka decentralizacja przeprowadzana przez kraje
kandydujące przebiega równolegle do procesu
ściślejszego włączenia miast i regionów w proces
integracji europejskiej”.
Dodała też: „Rola KR‐u polega na podzieleniu się z
partnerami w Chorwacji naszym doświadczeniem i
upewnieniu się, że odpowiadamy na ich prośby o
pomoc i poradę. Nasi koledzy z Europy Wschodniej,
którzy niedawno przeszli tę samą drogę, mogą
najlepiej pomóc chorwackim władzom lokalnym w
uświadomieniu sobie najczęstszych wyzwań, przed
którymi staną, a także pokazać im, w jaki sposób
sobie z nimi poradzić”. 
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