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POBUDE

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja dejstvo, da Komisija priznava vrednost prispevka Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) k razvoju kmečkega turizma v Evropi, in poudarja, 
da je treba nadaljevati ukrepe, ki se financirajo iz tega sklada v okviru SKP po letu 2013, 
ter jim nameniti zadostna sredstva za uresničitev izraženih ambicij; ponovno zahteva 
poenostavitev in zmanjšanje birokracije na področju SKP, katere sestavni del je EKSPR;

2. opozarja, da morajo biti prihodnji ukrepi za podporo podeželskemu in kmečkemu turizma 
popolnoma prilagojeni prihodnjim ciljem, strategijam in instrumentom SKP na področju 
razvoja podeželja, zlasti tistim, ki so povezani z zagotavljanjem javnih dobrin, kot so 
vzdrževanje zemljišč, ohranjanje pokrajine, biotska raznovrstnost, gozdarstvo ter 
ohranjanje in razvoj podeželske dediščine;

3. opozarja na vpliv podnebnih sprememb na ozemlje v Evropi ter na njihove posledice za 
turistično gospodarstvo; zato predlaga oblikovanje listine kakovosti, ki naj spodbuja 
trajnostni turizem na ogroženih območjih ter dobro prakso na področju infrastrukture in
turističnih storitev;

4. meni, da je financiranje razvoja podeželskega in kmečkega turizma v EU popolnoma 
upravičeno, saj imata ta dva sektorja več kot 500 000 nastanitvenih obratov in približno 
6 500 000 postelj, od katerih se 15 do 20 % nahaja na turističnih kmetijah; ta sektorja sta v 
zadnjih 10 do 15 letih zabeležila 10 do 15 % povprečno letno rast ponudbe in 
povpraševanja, medtem ko je bila povprečna skupna rast turizma 4 do 5 %;

5. meni, da bi morali prihodnji programi za razvoj podeželja in regionalni razvojni programi 
učinkovito podpirati turistični sektor; meni, da je treba posebno pozornost nameniti 
spodbujanju prenosa znanj in čezmejnih izmenjav najboljših praks z opiranjem na delo 
obstoječih evropskih omrežij, kot je NECSTouR.

6. poudarja, da podeželski in kmečki turizem bistveno prispevata k izboljšanju kakovosti 
življenja na podeželju, raznolikosti tamkajšnjega gospodarstva ter ozemeljskemu 
ravnovesju, ker ustvarjata nove možnosti, zlasti za mladino in ženske, saj so njune 
dejavnosti v celoti skladne s tradicionalnimi dejavnostmi primarnega sektorja in jih celo 
krepita (kot v primeru kmečkega turizma) ter z ustvarjanjem novim delovnih mest 
prispevata k zajezitvi izseljevanja s podeželja; dodaja, da prav tako prispevata k 
ohranjanju in poznavanju kulturne identitete, običajev ter tradicionalnih prehrambnih 
izdelkov; poleg tega zahteva še večji poudarek na kakovosti delovnih mest v sektorju;

7. poudarja, da morajo turistične dejavnosti vedno spoštovati pokrajino in okolje. poudarja, 
da v skladu z Evropsko konvencijo o krajini mora biti cilj doseči uravnotežen in skladen 
odnos med družbenimi potrebami, gospodarskimi dejavnostmi in okoljem;

8. opozarja na to, da podeželski in kmečki turizem oblikujeta čisti gospodarski sektor, ki ga 
ni mogoče preseliti, in se v svojih glavnih lastnostih razlikuje od drugih modelov 
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evropskega turizma, kot je obalni turizem, saj ni odvisen od letnih časov, zato naložbe v 
njegov razvoj pomenijo ustvarjanje novega vira trajnostnih in kakovostnih delovnih mest;

9. poudarja, da sta podeželski in kmečki turizem pomembna za reševanje problema 
sezonskega značaja turizma, zlasti v oddaljenih regijah; meni, da je pri preučevanju 
možnosti širitve evropskega prometnega omrežja zato bistveno upoštevati tudi dostopnost 
teh regij;

10. poleg tega poudarja, da je treba podeželskemu in kmečkemu turizmu nameniti posebno 
pozornost, saj sta v nekaterih pogledih bolj ranljiva kot drugi turistični sektorji, med 
drugim je treba izboljšati infrastrukturo na podeželju, prometno omrežje, ki povezuje 
mestna središča, omejen dostop do kreditov za razvoj dejavnosti kmečkega turizma, 
neustrezno strukturirano ponudbo in slabo povezavo s trgom;

11. poudarja, da je treba spodbujati izobraževanje in inovacije, saj gre za bistvena elementa 
pri razvoju konkurenčnosti podeželskega in kmečkega turizma; opozarja, da je večina 
podjetij, ki opravlja te dejavnosti, mikropodjetij, ki so zelo pomembna za ustvarjanje 
delovnih mest za ženske in mladino, zato je instrumente za izboljšanje usposobljenosti 
zaposlenih mogoče uporabiti za druge gospodarske dejavnostih na podeželju;

12. opozarja na pomembno vlogo, ki jo imata podeželski in kmečki turizem za verigo 
preskrbe z lokalnimi proizvodi ter drugimi raznolikimi kakovostnimi proizvodi 
(pridelanimi na ekoloških kmetijah, z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko 
označbo itd.), saj oblikujeta sistem, ki zagotavlja proizvodnjo, predelavo in prodajo 
proizvodov na kraju samem;

13 meni, da je treba izboljšati sposobnost kmetov za trženje in njihov dostop do lokalnih 
trgov, kar bi gostinskemu sektorju omogočilo lažji nakup lokalnih proizvodov, ki jih 
potrebujejo.

14. poudarja, da je bistveno, da se državljanom Unije in tretjih držav bolje predstavijo 
možnosti, ki jih ponuja podeželski turizem, kar bi mu dalo večjo prepoznavnost na 
evropskem portalu visiteurope.com; prav tako predlaga, naj se izboljšajo vzajemne 
povezave med turistično ponudbo in omrežjem Natura 2000, da bi se boljše predstavila 
prizadevanja za zaščito in ohranitev teh območij, ter da bi se še naprej spodbujal njihov 
razvoj;

15. poziva Komisijo, naj spodbuja izobraževanje, namenjeno izkoriščanju strokovnih znanj 
kmetov v turističnem sektorju, da bi se spodbujala gospodarska raznolikost na podeželju;

16. opozarja, da ima vsaka šesta oseba v Evropski uniji neko obliko invalidnosti in da je za to 
nujno spodbujati podeželski in kmečki turizem, ki bo prilagojen in dostopen invalidom in 
osebam z zmanjšano gibljivostjo;

17. priznava pomen platforme "IKT in turizem", ki jo je predlagala Komisija, vendar 
poudarja, da je treba podeželje opremiti z najnovejšo infrastrukturo informacijske 
tehnologije (na primer storitve širokopasovne internetne povezave), da se ustvari in da na 
mrežo vse potrebne informacije o izmenjavi dobrih praks ter da se organizira 
usposabljanje za njihovo uporabo pa tudi nadaljnji razvoj (na primer v okviru programa za 
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inovacije in konkurenčnost) večjezičnih informacijskih virov, ki bi olajšali mednarodni 
turizem;

18. obžaluje, da ni uradnih statističnih podatkov o podeželskem in kmečkem turizmu in da vse 
razpoložljive informacije temeljijo na ocenah; pozdravlja ukrepe za utrditev baze o 
socialno-ekonomskem znanju na področju turizma, pri čemer mora biti jasno, da se je v 
kar največji meri treba izogniti dodatnim finančnim in administrativnim bremenom;

19. spodbuja Komisijo, naj razvija podeželski in kmečki turizem celo leto; predlaga, da se 
zato podaljša pobudo Calypso za obdobje po letu 2011 in se pri oblikovanju programov 
več pozornosti nameni podeželskemu in kmečkemu turizmu tako, da se ustvari koristne 
sinergije z drugimi oblikami turizma, prisotnimi na območjih, ki so blizu podeželskih (na 
primer športni, kopališki, kulturni, verski turizem itd.); poziva Komisijo, naj 
podeželskemu in kmečkemu turizmu posveti posebno pozornost v okviru vseh 
makroregionalnih strategij Unije, kot je strategija za Podonavje, ki zajema najrevnejše 
regije Evropske unije; 

20. predlaga Komisiji, naj oblikuje pravila za usklajevanje meril za ocenjevanje kakovosti na 
področju podeželskega in kmečkega turizma, kar je že praksa v tradicionalnem 
hotelirstvu, kjer so različne oznake določene na podlagi strogih meril, da bi se izognili 
izgubi vrednosti zadevnih oznak;

21. predlaga, naj se glede na uspeh pobud o evropski prestolnici kulture in znaku evropske 
dediščine razvije podobna pobuda za oblikovanje evropskega znaka za turistično zanimiva 
podeželska območja; poudarja, da mora evropski znak temeljiti na objektivnih 
ocenjevalnih merilih, da je treba obstoječe nacionalne znake kakovosti ohraniti in da je 
pomembno, da se potrošniku zagotovi potrebna preglednost; poziva, naj se znak uporablja 
prostovoljno.
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