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POBUDE

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

1. pozdravlja dejstvo, da je Komisija pred več kot 10 leti po začetku veljavnosti Lizbonske 
pogodbe pripravila strategijo za turizem, da bi ohranila status Evrope kot svetovne 
turistične destinacije številka 1 in s krepitvijo svoje kulturne in regionalne raznolikosti 
in schengenskega obmejnega potovalnega območja zagotovila, da bi bil turizem še 
naprej tretja največja socialno-ekonomska dejavnost; pozdravlja tudi naslednjo agendo 
za trajnostni evropski turizem, s katero se opozarja, da je treba na podeželju vlagati v 
turizem, da bi povečali njegovo privlačnost, diverzificirali gospodarstvo in povečali 
dodano vrednost, s tem pa bi omogočili dolgoročno konkurenčno prednost;

2. opozarja, da je bilo po podatkih Eurostata za leto 2018 45 % turističnih nastanitvenih 
zmogljivosti EU na podeželju; opozarja tudi, da turistične dejavnosti ustvarjajo 10–
20 % prihodkov in delovnih mest na podeželju, kar je dvakrat več od evropskega 
povprečja, in poudarja, da je treba bolje opredeliti socialne, gospodarske in okoljske 
učinke turizma na podeželju; 

3. meni, da je prednostna naloga učinkovito obravnavanje opuščanja podeželja; poudarja, 
da kmečki turizem pomembno prispeva h gospodarstvu in rasti na podeželju, zlasti v 
regijah z omejenimi naravnimi viri in slabšim kulturnim in socialnim razvojem; 
poudarja, da je ta dejavnost pomemben dodatni vir dohodka za mnoge kmetije, nudi 
številne možnosti za ohranitev privlačnosti podeželja in ustvarjanje delovnih mest ter 
izboljšuje poslovno okolje za obrtništvo in podeželska podjetja z diverzifikacijo 
podeželskega gospodarstva; 

4. poudarja, da turizem na podeželju pozitivno prispeva k zaščiti malega in raznolikega 
kmetijstva, odpravljanju socialnih neenakosti in ustvarjanju zaposlitvenih možnosti za 
ženske, saj znaša njihov delež v tem sektorju v EU približno 50 %, s čimer prispeva k 
generacijski pomladitvi in ustavitvi odseljevanja; 

5. poziva Komisijo in države članice, naj zato še naprej spodbujajo in podpirajo pobude, ki 
ustvarjajo dodatne vire dohodka na podeželskih območjih; v zvezi s tem poudarja 
pomen ločenih, posodobljenih podatkov o prispevku podeželskega turizma k 
ekonomskemu razvoju in zaposlovanju;

6. poudarja potencial za zaposlitvene možnosti na podeželskih območjih za državljane 
tretjih držav, ki tam prebivajo zakonito, s čimer se spodbuja njihovo socialno in 
ekonomsko vključevanje;

7. želi spomniti, da so kmetije zaradi načinov pridelave in raznovrstnih storitev splošnega 
pomena ter pestrosti nekaterih dejavnosti in objektov kraj za odkrivanje in doživetja, 
kjer lahko ljudje vseh starosti odkrivajo kulturno in naravno dediščino, ki jo varujejo 
podeželske skupnosti, in se pobliže seznanijo s kmetovanjem ter spoznajo, kako 
odgovorno ravnati z živalmi in naravnimi viri; poudarja sinergijo med podeželskim 
turizmom, varstvom okolja, ohranjanjem biotske raznovrstnosti in ozaveščanjem o 
dobrobiti živali; ugotavlja, da je trajnostni turizem običajno povezan s podeželskim 
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turizmom;

8. poudarja, da lahko turistične dejavnosti na podeželskih območjih pozitivno prispevajo k 
evropskemu zelenemu dogovoru in ciljem trajnostnega razvoja ter da bi morale 
spodbujati trajnostno in odgovorno porabo in proizvodnjo, zlasti v zvezi z rabo vode, 
hrane, energije in plastike; poziva Komisijo in države članice, naj podprejo kampanje 
ozaveščanja o pozitivnem vplivu trajnostnega ekoturizma na ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, odgovorno porabo naravnih virov in pridobivanje izkušenj in znanja, ki 
nam omogočajo izbiro življenjskega sloga za bolj zelen in trajnosten način življenja; 
poudarja pomen vključevanja vseh deležnikov v razvijanje smernic, da se zagotovi 
ustrezno ravnovesje med turizmom in ohranjanjem biotske raznovrstnosti, kmetijstva in 
kulturnih tradicij; 

9. pozdravlja vse večjo usmeritev v pridobivanje lokalnih in pristnih potovalnih izkušenj, 
ki lahko znatno prispevajo k zmanjšanju potovalnih razdalj posameznika in s tem vpliva 
na podnebje, na ta način pa se tudi izboljša upravljanje okoljskega turizma in zmanjša 
pritisk na preveč oblegane turistične destinacije; meni, da so počitnice na kmetijah 
najbolj trajnostna in učinkovita oblika podeželskega turizma v Evropi, saj prispevajo k 
podpori lokalnih podjetij ter k promociji kmetijskih in naravnih območij; priporoča 
državam članicam, naj zagotovijo optimalno diverzifikacijo kmečkega turizma, da se 
zmanjša sezonskost in poveča kakovost turizma; poudarja, da je nujno treba vlagati v 
arhitekturno ohranjanje zgodovinskih in kulturno pomembnih vasi;

10. meni, da vključevanje in povezovanje lokalne pridelave, predelave in trženja s 
turističnimi nastanitvami, dejavnostmi na prostem in gostinsko ponudbo promovirata 
evropsko kulturno dediščino, raznoliko krajino, tradicionalni način življenja in dela na 
kmetijah, prehransko kulturo in gastronomijo, saj gre za edinstvene izkušnje; 

11. poudarja, da turizem pomembno prispeva k promociji regionalnih blagovnih znamk ter 
zbližuje potrošnike in proizvajalce, kot to zagovarja strategija „od vil do vilic“; v zvezi s 
tem poudarja vlogo in potencial evropskih, nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
kakovostnih shem, v katerih predstavniki turističnega sektorja sodelujejo s proizvajalci, 
ter poziva vse pristojne organe, naj spodbujajo takšne pobude;

12. meni, da je enako pomembno zagotoviti sodelovanje med skupnostmi znanja in inovacij 
v živilskem in kulturnem sektorju; meni, da so ključni dejavniki za uspeh kmečkega 
turizma spodbujanje ozaveščenosti o trgu, boljša kvalificiranost, večja učinkovitost 
upravljanja, dejanska partnerstva, ciljno usmerjene priložnosti za mreženje ter razvoj 
inovativnih ukrepov za prihodnost; meni tudi, da so za povečanje družbene, 
gospodarske in okoljske učinkovitosti kmečkega turizma potrebni boljše sodelovanje in 
usklajevanje med deležniki, večja vključenost lokalnih organov v turizem, tržne 
raziskave ter strokovne komunikacijske in trženjske strategije;

13. poudarja ključno vlogo „kulinaričnega in vinskega turizma“, ki je bistven za oživitev 
podeželskega turizma in ustvarjanje delovnih mest na podeželskih in mestnih območjih; 
v zvezi s tem poudarja, da se je treba odločno boriti proti trgu s ponarejenimi živili in 
vinskimi proizvodi, ki se prodajajo pod oznakami ZOP, ZGO, ZTP in na splošno GO; 
poudarja, da kako pomembno je spodbujati sistem kratkih verig na podeželskih 
območjih, ki se soočajo z depopulacijo, in neposredne pobude, kot so potujoče trgovine 
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z živili in delavnice o hrani in vinu, usmerjene v prikaz proizvodnje ter postopne 
predelave nekaterih kmetijskih proizvodov;

14. poudarja izjemen potencial, ki ga imajo sodobne informacijske tehnologije pri 
načrtovanju, organizaciji in uporabi turističnih proizvodov; pozdravlja dejstvo, da 
programi za razvoj podeželja podpirajo pametne vasi, kar prispeva k razvoju 
trajnostnega turizma in vpliva na mlade, da ostanejo na podeželju; poudarja, da so 
potrebne digitalne naložbe v kmečki turizem, da bi postal privlačnejši, dostopnejši in 
konkurenčnejši;

15. poziva Komisijo in države članice, naj razvijejo učinkovito naložbeno strategijo za 
sektor podeželskega turizma, naj nadalje razvijajo inovativne dejavnosti in uporabo 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij na podeželskih in obrobnih območjih ter 
naj izboljšajo poklicne kvalifikacije na teh področjih; zlasti vztraja, da je pomembno 
razširiti širokopasovno povezavo, ki je bistvena za digitalno preobrazbo turističnih 
storitev in bo nudila več izbire, boljšo razporeditev virov in nove načine upravljanja 
potovalnih in turističnih tokov, saj koče in kmetije niso vedno na lahko dostopnih 
mestih; predlaga oblikovanje podpornih storitev za turistična podjetja, ki poslujejo na 
podeželju, s katerimi bi zagotovili brezplačno poslovno svetovanje in razdeljevali 
gradivo za preprečevanje vpliva na okolje;

16. poudarja, da ukrepi EU za razvoj podeželja prispevajo h krepitvi agroživilskega sektorja 
v EU, okoljske trajnosti in blaginje podeželskih območij; 

17. ugotavlja, da je mogoče s strateškimi načrti SKP, sredstvi Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja in ukrepi Leader podpreti dostopnost in druge zahteve za 
večjo konkurenčnost in tako spodbuditi ciljne strategije za lokalni razvoj in inovativne 
pristope, ki so po svoji naravi povezani z lokalnimi skupnostmi in prispevajo k 
trajnostnemu turizmu; poziva Komisijo in države članice, naj ohranijo ustrezno 
financiranje, da se poveča konkurenčnost kmetijstva, zagotovi trajnostno upravljanje 
naravnih virov in podpre uravnotežen teritorialni razvoj podeželskega gospodarstva in 
skupnosti z ustvarjanjem zaposlitvenih možnosti in preprečevanjem odseljevanja, 
izkoriščanjem potenciala za ustvarjanje bogastva na regionalni in lokalni ravni ter 
ohranjanjem evropske podeželske kulturne dediščine;

18. poudarja, da je turizem pomemben za delovna mesta, rast ter gospodarsko in socialno 
kohezijo in ima pomembno vlogo pri oživitvi gospodarstva; ugotavlja, da so pandemija 
covida-19 in z njo povezane omejitve gibanja močno prizadele turistične dejavnosti na 
podeželskih območjih in vplivale na prihodke tega sektorja; poudarja, da je sektor 
pokazal, da se je sposoben hitro prilagoditi novim okoliščinam, ki so nastale zaradi 
omejitev; zato poziva Komisijo in države članice, naj v okviru načrta za oživitev 
gospodarstva podprejo trajnostni in odgovorni kmečki turizem in temu namenijo 
posebna sredstva.
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