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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stanju in možnostih na področju kmetijstva v gorskih regijah
(2008/2066(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. septembra 2001 „25 let uporabe predpisov 
Skupnosti na področju kmetijstva v gorskih regijah“1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2008 o „sistematskem pregledu“ skupne 
kmetijske politike2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. februarja 2006 o izvajanju gozdarske strategije 
Evropske unije3, 

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter mnenja Odbora za 
regionalni razvoj (A6-0000/2008),

A. ker gorske regije zajemajo 40 % evropskega ozemlja in v njih živi 19 % evropskega 
prebivalstva4,

B. ker so gorske regije kulturne krajine, ki izražajo skladno vzajemno delovanje ljudi in 
biosistemov ter spadajo k naravni dediščini, 

C. ker se glede na posebne dejavnike (strma pobočja, višinska razlika, nedostopnost, rast, 
vremenske razmere) razlikujejo od drugih pokrajin v Evropski uniji in so z več vidikov 
„prikrajšane“,

D. ker gorske regije zagotavljajo možnost/model za kakovostne proizvode in storitve ter 
rekreacijsko območje, katerih trajnostno delovanje je mogoče zagotoviti le s celovito in 
dolgoročno usmerjeno uporabo virov in tradicije,

E. ker so gore „večnamenski“ življenjski prostori, v katerih sta kmetijstvo in gospodarstvo 
tesno povezana s socialnimi, kulturnimi in ekološkimi vidiki, 

1. poudarja, da se prizadevanja držav članic v zvezi z gorskimi regijami razlikujejo in niso 
usmerjena k celovitemu, ampak sektorskemu razvoju, ter da ne obstaja skupen okvir EU 
(kot obstaja za morska območja5); 

                                               
1 UL C 72 E, 21.3.2002, str. 354.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0093.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0068.
4 Nordregio (2004), Gorska območja v Evropi: analiza gorskih območij v državah članicah EU pristopnicah in 
drugih evropskih državah. 
5 KOM(2007)0574. 
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2. pozdravlja zeleno knjigo o ozemeljski koheziji kot pristop za različne krajinske oblike v 
Evropski uniji; 

3. poleg tega poziva Komisijo, naj v šestih mesecih v okviru svojih pristojnosti izdela 
posebno skupno „strategijo za trajnostni razvoj in uporabo virov gorskih regij“; poleg 
tega poziva k oblikovanju na tej strategiji temelječega nacionalnega akcijskega programa 
s konkretnimi izvedbenimi ukrepi; 

4. poudarja potrebo po evropski opredelitvi gorskih regij po znanstvenih merilih, ki 
vključuje tudi ponovno vrednotenje območij z omejenimi možnostmi in reforme skupne 
kmetijske politike; 

5. za namene prenosa znanja in spodbujanja inovacij poziva k pregledu financiranih 
programov in projektov, ki zadevajo gorske regije; 

6. poudarja vlogo hribovskega kmetijstva za proizvodnjo, celovito ohranjanje in rabo 
krajine ter kot večnamensko podlago za druge veje gospodarstva in temeljni element 
tradicionalnih kulturnih krajin in družbenih struktur; 

7. ugotavlja, da je kmetijstvo v gorskih regijah zaradi naravnih okoliščin povezano s 
povečano obremenitvijo (med drugim z intenzivnostjo dela) in stroški; 

8. ceni delo hribovskih kmetov; ugotavlja, da se okvirni pogoji (zlasti struktura dopolnilne 
dejavnosti, kombinirani plačilni modeli) ne smejo ovirati z birokracijo, ampak jih je treba 
izboljšati s sinergijo sektorskih politik;

9. poudarja, da so denarna nadomestila v gorskih regijah zaradi pomanjkanja nadomestnih 
proizvodnih možnosti tudi dolgoročno upravičena in da bi popolna nevezanost plačil 
povzročila sistematičen propad celotnega sektorja;

10. poziva k okrepljenemu spodbujanju mladih kmetov ter zagotovitvi enakih možnosti 
moških in žensk, zlasti z družini prijaznimi ukrepi in ureditvami krajšega delovnega časa 
kot dejavnikov, ki vplivajo na obstoj; 

11. poudarja, da skupine proizvajalcev prispevajo k stabilnosti in varnosti kmetijske 
proizvodnje, zato jih je treba okrepljeno spodbujati; 

12. poziva k posebni finančni podpori za mlečno industrijo, ki je zaradi pomanjkanja 
nadomestnih proizvodnih možnosti bistvena za gorske regije; v okviru reforme kvot za 
mleko poziva k strategiji „nežnega pristanka“ za gorske regije in k dodatnim ukrepom za 
omilitev negativnih učinkov;

13. opozarja, da so mala in srednje velika podjetja v gorskih regijah, ki s sodobno uporabo 
tradicionalnega znanja in metod proizvodnje proizvajajo kakovostne proizvode, ključni 
dejavnik za delovna mesta, zato jih je treba upoštevati v sistemih podpore EU; 

14. poudarja sektorski pomen značilnih (kakovostnih) proizvodov; zahteva, da se v okvir 
„strategije“ vključijo ukrepi za zaščito teh proizvodov ali metode njihove proizvodnje; 
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15. poziva k ustanovitvi sklada za območja z omejenimi možnostmi, vključno z gorskimi 
regijami (med drugim iz sredstev drugega stebra, ki so zaradi nezadostnega nacionalnega 
sofinanciranja neporabljena);

16. na podlagi člena 69 uredbe (ES) št. 1782/2003 poziva k zagotovitvi finančne podpore za 
gorske regije in dejanskega nebirokratskega dostopa do nje ter k povečanju zgornje meje 
na 20 % za sredstva v skladu členom 69;

17. poziva gorske živinorejce, naj upoštevajo predpise o zdravju in zaščiti živali ter k
spodbujanju vzreje; 

18. poziva, da se v okviru „strategije“ obravnavajo krajinske oblike gorskih regij (planinski 
pašniki, varovalni gozdovi, visokogorje, travniki) in da se za planinske pašnike, travnike 
in gozdove predvidijo trajnostni koncepti rabe, da se preprečijo neželeni pojavi (zlasti 
popasenost); 

19. poudarja pomembnost trajnostne gozdarske strategije, ki upošteva naraven krogotok in 
naravno sestavo gozdne združbe, mehanizme nadomestil za krizne razmere (npr. nevihte) 
ter spodbude k skupnemu upravljanju gozdov; 

20. poudarja, da listnati in iglasti gozdovi kot veja gospodarstva, kot rekreacijska območja in 
kot življenjski prostor potrebujejo posebno pozornost ter da netrajnostna raba gozdov 
povzroča ekološke in varnostne probleme (padajoče kamenje, hudourniški nanosi), ki jih 
je treba preprečiti z ukrepi; 

21. meni, da je treba v gorskih regijah spodbujati ločevanje gozdne paše in že iz varnostnih 
razlogov uvesti obvezne poti6;

22. poudarja, da so gore naravne ovire, zato je bistveno čezmejno sodelovanje in njegovo 
spodbujanje v zvezi s skupnimi problemi (npr. podnebne spremembe, bolezni živali, 
izumrtje vrst); 

23. pozdravlja prizadevanja za trajnostni turizem in učinkovito izkoriščanje narave kot 
„gospodarsko prednost“s trajnostnimi koncepti v zvezi s prostim časom in športom; 
poudarja vlogo uporabnikov narave, ki s spoštovanjem narave prispevajo k lastnemu 
zdravju; 

24. poudarja, da je treba čim bolj izkoristiti in spodbujati površine, neprimerne za gojenje in 
proizvodnjo, s pogozdovanjem, trajnim lovom, ribolovom itd., da se prepreči zaraščenost; 

25. pozdravlja uspešnost, ki je bila v gorskih regijah dosežena v zvezi z varstvom narave, 
raznolikostjo vrst in vzdrževanjem življenjskega prostora z označevanjem območij 
„Natura 2000“ in naravnih parkov; 

                                               
6 Glej točko 15 navedene resolucije z dne 16. februarja 2006. 
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26. poziva Komisijo, naj čim bolj podpira vključevanje gorskih regij v svetovne naravne 
rezervate in izkoristi svoje mednarodne možnosti za varstvo gorskih regij (npr. z 
ratifikacijo alpske in karpatske konvencije, vključno z njunimi protokoli); ceni delo 
organizacij in raziskovalnih ustanov, ki se zavzemajo za gorske regije;

27. poudarja edinstvene vodne zaloge in vire, ki jih je mogoče trajnostno uporabljati kot 
naravne namakalne sisteme, vire pitne vode in energetske vire;

28. poudarja pomembnost prostovoljnih služb (zlasti gorske reševalne službe, službe za 
varstvo pred nesrečami, dobrodelnih organizacij) za zagotavljanje storitev ter ohranjanje 
kulturne in naravne dediščine v gorah;

29. opozarja na vlogo spodbujanja (dopolnilnega) poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
ter učinkovite lokalne oskrbe za ohranjanje števila prebivalstva in konkurenčnosti; poziva 
k usmerjeni podpori lokalnih organov na področju storitev splošnega pomena;

30. poziva k odpravi digitalne vrzeli in zagotovitvi razpoložljivosti rezultatov okvirnih 
raziskovalnih programov (npr. za e-vlado);

31. poudarja pomembnost zagotavljanja trajnostnih rešitev v zvezi z mobilnostjo in skupnega 
pristopa med nadnacionalnimi (tranzit, prevoz na dolge razdalje) in lokalnimi zahtevami 
(npr. dostop do območij v višjih predelih, mestna mobilnost); 

32. poziva k podpori gorskih regij pri upravljanju prometa, zaščiti pred hrupom, ohranjanju
krajine z ukrepi v smislu „daleč od ceste“ (npr. s krepitvijo „občutljivih območij“ iz 
„direktive o stroških infrastrukture“7); 

33. poudarja, da so gorske regije zaradi pametne rabe različnih energetskih virov „model“ za 
raznoliko energetsko mešanico, energetsko učinkovite gradnje in biogoriva druge 
generacije ter da je treba podpirati raziskovalne pristope v tej smeri; 

34. opozarja na odvisnost gora in ledenikov od podnebnih sprememb ter na njihov potencial 
kot „preskusni laboratorij“ za naravi podobne in inovativne tehnologije za zaščito 
podnebja; poziva k raziskovalnim in prehodnim ukrepom; 

35. poziva, da se v novi ureditvi pristojnosti v zvezi z gorskimi regijami dodelijo le enemu 
članu Komisije; 

36. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.

                                               
7 Direktiva 2006/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o spremembi Direktive 1999/62/ES 
o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (UL L 157, 9.6.2006, str. 8). 
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OBRAZLOŽITEV

Gorske regije kot življenjski prostor sui generis

Evropske gorske regije zagotavljajo približno 19 % življenjskega in delovnega prostora 
evropskega prebivalstva. 

Gorske regije zagotavljajo za ljudi in druga bitja edinstven življenjski prostor, v katerem 
je človekova bit v najožjem prostoru z vseh vidikov povezana z naravnim ravnovesjem in 
ritmom: gora je večnamenski življenjski prostor.

Za gorske regije je značilna raznolikost naravnih značilnosti: strma in položna pobočja, 
vremenske razmere, erozija, višinske razlike, območja v višjih predelih, skalnate površine 
itd.

To povzroča posledice. 

Na eni strani se gorske regije na podlagi teh značilnosti bistveno razlikujejo od drugih 
krajinskih oblik v EU (npr. od morskih ali obalnih območij), zato jim je treba nameniti 
posebno in prilagojeno pozornost v okviru dobro dodelanih političnih in gospodarskih 
konceptov. 

Na drugi strani so gorske regije zaradi teh značilnosti z več vidikov „prikrajšane“. Oteženi 
proizvodni pogoji za kmetijstvo, višji stroški prevoza zaradi strmih leg in višinskih razlik, 
strukturni primanjkljaji pri prevoznih in komunikacijskih omrežjih ter časovno in finančno 
neučinkovita mobilnost pri pretoku oseb in blaga so le nekatere izrazne oblike tega 
„pojava“, ki vpliva na vsa gospodarska področja (trgovino, turizem, obrtno dejavnost, 
kmetijstvo itd.) in zaznamuje vsakdanje življenje ljudi. 

Gorske regije, ki so večnamenske, edinstvene in prikrajšane, imajo hkrati značilnosti, ki 
zagotavljajo potencialno konkurenčno prednost, ali na nekaterih področjih predstavljajo 
model za druge regije. K tem značilnostim se štejejo bogastvo tradicionalnega znanja in 
metode proizvodnje (npr. za kakovostne proizvode), trajnostno upravljanje in vzdrževanje 
gozdnih površin in travnikov, ki spodbujajo turizem in uporabnike narave z 
zagovarjanjem naravi prijazne in hkrati stroškovno učinkovite tehnologije (npr. uvedbo 
tirnega prometa, novih tehnologij proti podnebnim spremembam) ter „sodelovalnim 
duhom“ na socialnem področju (prostovoljne službe, varstvo gora) in na drugih področjih 
(oblikovanje grozdov, zadruge). 
Te prednosti enako kot slabosti temeljijo na veliki občutljivosti gorskih regij kot 
naravnega življenjskega prostora. To pomeni, da sta za nadomestitev slabosti ter 
vključitev in uporabo potencialnih prednosti potrebna trajnostno in dolgoročno usmerjena 
upravljanje in uporaba virov v skladu z naravo.

Potreba po skupni strategiji za evropske gorske regije
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Zdaj so pravni okviri za gorske regije v Evropi tako številčni in raznoliki, kot je držav 
članic Evropske unije. Najbolj uporabna je mešanica sektorskih politik, ki omenjene 
potrebe po trajnosti in dolgoročni usmerjenosti ne zapostavlja, vendar ji tudi ne namenja 
vse pozornosti.

 To zajema ureditve in spodbude, ki do zdaj niso vključevale vseh gorskih regij oziroma 
niso bile usmerjene k potrebam celotne Skupnosti in medsebojni sinergiji. 

Med povečevanjem svetovne konkurence ter demografskimi in ekološkimi izzivi je treba 
preprečiti, da postane raba virov le kaplja v morje. 

Bolj potrebujemo smiseln okvir, na podlagi katerega se čim bolj povezujejo ureditve in 
spodbude, ki evropskim gorskim regijam pomagajo pri prizadevanjih za trajnostno in 
dolgoročno konkurenčnost. 

Pri tem je treba upoštevati, da se ne smejo spodbujati delujoče strukture in skladi, ki bi 
povzročili neželen in stroškovno neučinkovit učinek „izrivanja“. Najbolj si je treba 
prizadevati za to, da se ob upoštevanju načela subsidiarnosti tudi v zvezi z gorskimi 
regijami vključi in usklajuje dodana vrednost EU. 

Poročevalec na podlagi teh razmislekov meni, da bo Evropska unija gorskim regijam 
najbolj pomagala z izdelavo skupne „strategije za trajnostni razvoj in uporabo virov 
gorskih regij“, v katero morajo biti konstruktivno vključeni že uveljavljeni recepti za 
uspeh. 

Upoštevati je treba preizkušene recepte

Strukturni primanjkljaji in naravno pogojene slabosti so značilnost gorskih regij, ki se 
izražajo v proizvodnih pogojih posameznih kmetov in podjetnikov v teh regijah. To ne 
vpliva le na življenjski standard teh poklicnih skupin, ampak ima neposredne posledice 
tudi za poklicne možnosti mladine, demografski razvoj ter ohranjanje narave in druga 
gospodarska področja v regiji. 

Človeški proizvodni pogoji in donos so tudi osnova za celotno verigo gospodarskih in 
socialnih dejavnikov, ki so v teh regijah nujno medsebojno odvisni. To med drugim velja 
tudi za dejavnike, ki dodatno vplivajo na prave proizvodne pogoje in življenjske razmere 
ljudi, npr. raven storitev ali transportno omrežje. 

Poročevalec opozarja, da je treba tudi v prihodnosti ohranjati tradicionalne ureditve in 
spodbude, ki so prispevale k ohranjanju in nastanku proizvodnih pogojev in življenjskih 
razmer. 

Kmetijstvo: stara in nova življenjska žila gorskih regij

Prebivalci gorskih regij že od nekdaj upravljajo pobočja in travnike teh regij v sožitju z 
naravo in pod težkimi pogoji. Strma pobočja, višinske razlike, nedostopnost, rast in 
vremenske razmere otežujejo pridelovanje in nadaljnjo predelavo ter so v preteklosti 
prebivalcem teh regij zagotavljali skromno in trdo pridobljeno življenjsko osnovo. 
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Delo hribovskih kmetov je zagotovilo potreben najmanjši pridelek za vsakdanji kruh ter je 
prispevalo in še danes prispeva k ohranjanju in vzdrževanju različnih krajinskih oblik, kot 
so planinski pašniki ali gozdovi. Kmetijstvo tako nima le gospodarske vloge, ampak je 
osnova za več drugih področij, ki izkoriščajo bogastvo narave in pokrajino gorskih regij. 

Poleg tega imajo danes tradicionalni proizvodi in metode proizvodnje glavno vlogo pri 
trgovini in gostinstvu ter pri izvozu in obrtni dejavnosti ter hkrati prispevajo k ohranjanju 
znanja in kulturne identitete. 

Glede na to, da je kmetijstvo neposredna in posredna življenjska osnova za več sektorjev, 
ima njegovo spodbujanje ne le „nostalgičen“, ampak tudi osrednji pomen za zaposlovanje, 
rast in trajnostni razvoj teh regij.

Poročevalec zato zlasti poudarja, da so razmisleki zlasti pomembni za prihodnje reforme 
skupne kmetijske politike in spremljajočih ukrepov, zlasti v zvezi z vprašanjem o kvotah 
za mleko in podporo mladih kmetov: kmetijstvo v gorskih regijah je treba še naprej 
podpirati z denarnimi nadomestili in spodbujanjem kakovostnih proizvodov ter ustreznimi 
ureditvami. 

Gorske regije: druga pomembna področja

Naravno pogojene slabosti gorskih regij se ne izražajo le v kmetijstvu, ampak na različne 
načine določajo tudi vsakdanje življenje v teh regijah, pri čemer vplivajo tudi na druge 
pomembne dejavnike za razvoj kmetijstva v gorskih regijah. Ti dejavniki so: 

Trajnostna uporaba narave, ki poleg kmetijske uporabe vključuje veliko drugih oblik 
vzdrževanja gojenja (npr. gojenje gozdov, lov ali ribolov).

Transportna omrežja imajo glavno vlogo pri transportu proizvodov in oseb iz doline in v 
dolino ter pri povezavi oddaljenih območij z mestnimi središči. Pri tem je pomembno, da 
se uporabljajo stroškovno učinkovite, vendar okolju prijazne rešitve (predvsem rešitve 
„daleč od ceste“), da se ne ogrozita narava in njena trajnostna uporaba v teh regijah. 

Internet in komunikacijska omrežja imajo vedno večji pomen za te decentralizirane regije, 
zlasti za njihova podjetja, ki lahko poslovne dejavnosti v digitalni dobi hitreje razvijajo 
prek spleta.

Občinske in lokalne storitve, ki so zajete v pojem „storitve splošnega pomena“, postajajo 
vedno pomembnejše z vidika sprememb starostne strukture gorskih regij, saj starejšim in 
mlajšim generacijam zagotavljajo dostojno življenje. Pri tem je treba občinam usmerjeno 
pomagati finančno in z lokalno izvedljivimi rešitvami. 

Trajnostna družbena struktura v obliki široko razširjene prostovoljne službe, ki 
vzporedno z javnimi organi zagotavlja storitve in socialno vključenost za skupno dobro. 

Poleg kmetijstva so to najpomembnejša področja trajnostnega razvoja gorskih regij. 
Poročevalec meni, da je treba na podlagi navedenih naravno pogojenih dejavnikov tem in 
drugim bistvenim področjem tudi v prihodnosti zagotoviti ustrezno finančno in ureditveno 
podporo. Te spodbude je treba okrepiti s koncepti, ki omogočajo izpeljavo konkurenčnih 
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prednosti s teh področij (predvsem na podlagi kakovostnih proizvodov in trajnostnega
turizma) in njihovo učinkovito uporabo. 

Iz tega izhaja potreba po omenjeni skupni strategiji, v katero mora biti vključen tudi nov v 
prihodnost usmerjen razvoj.

Vključiti je treba nove pristope

Svetovni trendi vključujejo tudi gorske regije, zato je toliko pomembneje, da se 
pravočasno obvladajo njihove slabosti in trajnostno uporabljajo prednosti. Ti trendi 
vključujejo predvsem potrebo po inovacijam prijaznem okolju za uporabo že 
pridobljenega znanja in oblikovanje novih rešitev ter s tem povezano potrebo po 
izobraževanju in usposabljanju ter prilagoditvi podnebnim spremembam, ki zlasti vplivajo 
na gorske regije zaradi njihove občutljivosti in bogastva vrst. 
Tudi to mora biti vključeno v zadevno strategijo.

Na splošno ...

... poročevalec meni, da je treba zaradi velikega obsega naravno pogojenih in globalnih 
izzivov vključiti obstoječa sektorska prizadevanja za napredek evropskih gorskih regij v 
okvirno strategijo za trajnostno in dolgoročno usmerjen razvoj teh regij. Ta strategija mora 
vključevati različne instrumente (finančno spodbudo, zakonodajo, spletne platforme itd.), 
ki zagotavljajo najučinkovitejšo odpravo ovir z vzporedno vključitvijo zmogljivosti in 
potenciala konkurenčnih prednosti teh regij. Zato je Komisija pozvana, naj tako strategijo 
predloži v šestih mesecih, poleg tega morajo države članice ob upoštevanju načela 
subsidiarnosti skupaj z lokalnimi in regionalnimi organi izdelati in izvesti nacionalne 
akcijske načrte. Pri tem je treba zlasti poudariti, da je zagotovitev potrebne evropske 
finančne podpore, zlasti v kmetijstvu, pogoj za uspešnost te naloge. 
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