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POBUDE

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

A. ker naj bi se koeficient starostne odvisnosti starejših (ljudje, stari 65 let ali več, v 
primerjavi s starostno skupino 15–64 let) v EU kot celoti v naslednjih desetletjih znatno 
povečal; ker se je leta 20191 povečal na 31,4 %, do leta 20502 pa naj bi se povečal na 52 
% in leta 2070 dosegel 51,2 %;

B. ker demografski razvoj v zvezi s staranjem prebivalstva v evropskih regijah različno 
vpliva na podeželska in oddaljena območja; ker se tudi na teh območjih zmanjšuje 
število prebivalcev; ker lahko krčenje prebivalstva negativno vpliva na socialno, 
ekonomsko in teritorialno kohezijo EU;

C. ker lahko starejše prebivalstvo zagotavlja znanje o lokalnih tradicijah, hrani in 
življenjskih navadah na podeželju, ki se lahko uporabi za razvoj lokalnega turizma in 
podjetništva;

D. ker je staranje evropskega prebivalstva demografski pojav, pri katerem se zmanjšujeta 
rodnost in smrtnost ter podaljšuje pričakovana življenjska doba evropskega 
prebivalstva;

E. ker se demografske spremembe med državami članicami in njihovimi regijami močno 
razlikujejo, a so podeželska in prikrajšana območja najbolj dovzetna za upadanje in 
staranje prebivalstva;

F. ker so zaposleni delavci v starostni skupini od 55 do 64 let leta 20193 predstavljali 
59,1 % delovne sile v EU; ker je bila leta 2016 približno tretjina nosilcev družinskih 
kmetij stara 65 let ali več, večina (57 %) pa je bila stara vsaj 55 let ali več; ker je bil 
samo vsak deseti nosilec kmetije mlajši od 40 let;

G. ker demografske razmere močno vplivajo na socialno, ekonomsko in teritorialno 
kohezijo EU; ker je pomembno, da EU demografsko problematiko vključi v vse svoje 
politike;

H. ker zaskrbljujoči demografski trendi na podeželju EU še poglabljajo socialno-
ekonomski razkorak in povečujejo tveganje revščine in socialne izključenosti;

I. ker naj bi prihodnja zelena knjiga o staranju in dolgoročni viziji za podeželje začrtala 
strategijo EU, s katero naj bi se spoprijeli z vplivom demografskih sprememb na 
socialno in ekonomsko tkivo naše družbe;

J. ker je zamenjava generacij eden od izrecnih ciljev skupne kmetijske politike za obdobje 
po letu 2020; ker sta prenos znanja in medgeneracijsko učenje bistvena za povečanje 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00198/default/table?lang=en 
2 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00200/default/table?lang=en 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem050/default/table?lang=en

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00198/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00200/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem050/default/table?lang=en
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medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti, s čimer bi premostili generacijsko vrzel;

K. ker trenutni položaj starejših na trgu dela in širše v družbi kaže, da so potrebne obsežne 
in odločne naložbe na področjih, kot so enake možnosti, vseživljenjsko učenje, pomoč 
pri zaposlovanju in zdravstvena oskrba, da bi ublažili vse večje gospodarske in socialne 
neenakosti v EU;

L. ker starejše na podeželju ali oddaljenih območjih bolj ogrožajo starostna tveganja, na 
primer revščina, slabši dostop do kakovostnega zdravstvenega varstva in storitev, 
manjša socialna podpora ali manj priložnosti za družabno interakcijo in slab dostop do 
javnega prevoza;

M. ker se demografske razlike v posameznih regijah Evropske unije bistveno razlikujejo, 
pri čemer so pogosto mesta prenaseljena, podeželje pa ljudje množično zapuščajo;

N. ker na podeželju in v obrobnih regijah prihaja do velikih demografskih sprememb, ki 
lahko privedejo do osamitve starejših na teh območjih;

O. ker so bili leta 2018 v kar 42 % nesreč na delovnem mestu v EU udeleženi delavci, 
starejši od 45 let; ker je zato treba pri varnosti na delovnem mestu upoštevati vpliv 
staranja na delovno silo; 

P. ker se sestava prebivalstva in demografski razvoj v posameznih državah članicah močno 
razlikujeta;

Q. ker je naša prehranska varnost odvisna od uspešnega menjavanja generacij v kmetijstvu;

R. ker je skupna kmetijska politika še vedno osrednji instrument za podporo podeželskemu 
gospodarstvu in ustvarjanju delovnih mest;

S. ker bi morali z evropskim zelenim dogovorom čim bolje izkoristiti potencial starejših 
generacij za usmeritev k zelenemu in digitalnemu prehodu;

T. ker je pandemija covida-19 povečala ranljivost ter digitalno in socialno izključenost 
starejših na podeželju;

1. meni, da je ustvarjanje priložnosti za medgeneracijski dialog pomembno za obogatitev 
družbenega življenja starejših na podeželju, preprečevanje tveganja družbene osamitve 
in hkrati v pomoč mlajšim generacijam, saj lahko starejši posredujejo znanje o 
preteklosti in tradicionalnih praksah, kar lahko prispeva k ohranjanju kulture in 
dediščine, pa tudi k bolj povezani družbi;

2. želi opozoriti na posebno naravo družinskega kmetovanja, ki združuje kmetijsko 
dejavnost in družinsko življenje s starejšimi kmeti, ki ostanejo aktivni tudi potem, ko so 
dosegli upokojitveno starost;

3. meni, da si bodo morali socialni partnerji ter evropske in nacionalne institucije trajno 
prizadevati za ustvarjanje resnično pozitivne kulture aktivnega staranja in 
nediskriminatornega zaposlovanja; poudarja, da so potrebni ukrepi za vključevanje 
starejših v razvoj lokalnega gospodarstva, pri čemer je treba zagotoviti dostop do javnih 
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storitev, s katerimi bi se izboljšala kakovost njihovega življenja;

4. meni, da je treba poiskati nov pristop k mentorstvu in partnerstvu, da bi ustavili beg 
možganov, saj se napredna znanja in spretnosti vse bolj koncentrirajo v starejšem 
segmentu delovne sile;

5. se zaveda velikega potenciala starejših, na primer kmetov, da postanejo gonilna sila 
živahnega srebrnega gospodarstva na podeželju, ki bo temeljilo na socialnih inovacijah, 
vključujočih podeželskih skupnostih in bolj zdravem življenjskem okolju; poziva 
Komisijo, naj ta potencial skrbno preuči, ko bo oblikovala dolgoročno vizijo za 
podeželska območja in aktivno staranje;

6. poziva javne institucije, naj spodbujajo oblikovanje posebnega zaščitnega sistema, v 
katerem se bo upoštevala posebna narava brezposelnosti kmetijskih delavcev, saj je 
sezonsko delo zelo začasne narave; opozarja, da bi se s tem povečala zaščita zaposlenih 
v kmetijstvu;

7. opozarja, da sta v kmetijstvu vse starejša delovna sila in nemenjavanje generacij bolj 
pereče vprašanje kot v drugih sektorjih; meni, da je treba ustvariti nove poklice ter s tem 
omogočiti menjavo generacij ter zagotoviti privlačnost, tudi finančno, poklicev v 
kmetijskem sektorju;

8. je seznanjen, da samo 11 % vseh kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji vodijo 
kmetje, mlajši od 40 let4; poziva države članice, naj odpravijo vse ovire, ki mladim 
kmetom onemogočajo vstop v kmetijski sektor, vključno s težavnim dostopom do 
zemljišč; poleg tega jih poziva, naj spodbujajo nove načine sodelovanja med 
generacijami, kot so partnerstva, deljeno kmetovanje, dolgoročni zakup in druge 
ureditve, s katerimi bi lahko odpravile pomanjkanje zemljišč in spodbudile mlade, da 
postanejo kmetje;

9. poudarja, da obstajajo nekatere ovire za zamenjavo generacij v kmetijstvu, ki so 
povezane z dostopom do zemljišč in prenosom kmetij iz generacije v generacijo; 
opozarja, da starejši kmetje, ki jih po upokojitvi na podeželju ogrožajo tveganje nizke 
pokojnine, izpada dohodka (vključno s plačili iz skupne kmetijske politike) in socialne 
izključenosti, zato običajno ostanejo aktivni in svoje kmetije obdržijo dlje; v zvezi s tem 
poudarja, da so potrebni prilagojeni instrumenti politike za zagotavljanje nemotenega 
prehoda kmetij in aktivnega staranja starejših kmetov v podeželskih skupnostih;

10. želi opozoriti, da nacionalni pokojninski sistemi v številnih državah članicah 
upokojenim kmetom ne zagotavljajo zadostnega dohodka; obžaluje, da je pogosto edini 
način za reševanje teh razmer podaljšanje kmetijske dejavnosti še po zakonsko določeni 
upokojitveni starosti, kar pa upočasnjuje zamenjavo generacij; poudarja, da podpora iz 
skupne kmetijske politike ni namenjena temu, da bi nadomeščala pokojninski sistem;

11. opozarja na vse večjo potrebo po visokokvalificiranih mladih strokovnjakih v 
kmetijstvu, zlasti v nekaterih regijah, in opozarja, da je treba sprejeti čim več ukrepov, s 
katerimi bi mlade spodbudili k študiju kmetijskih strok ter olajšali prenos znanja s 

4 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-
_statistics 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics
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starejših na mlajše generacije;

12. meni, da bo treba v prihodnji zeleni knjigi o staranju in dolgoročni viziji za podeželje 
posebno pozornost nameniti programom dejavnega vključevanja starejših v podeželske 
skupnosti;

13. meni, da so kmetijska partnerstva med starejšo in mlajšo generacijo ključna za 
poglobitev medgeneracijske solidarnosti, prenosa znanja in vzajemnega učenja, kar je v 
kmetijstvu zlasti pomembno za uvajanje novih tehnologij in digitalnih spretnosti;

14. meni, da družinski delavci še vedno predstavljajo večino kmetijske delovne sile v 
Evropi, vendar ugotavlja, da ta oblika dela že leta stalno upada in da se pričakuje, da bo 
v prihodnosti še naprej upadala; poudarja, da bo neizbežno odseljevanje prebivalcev s 
podeželja v nekaterih območjih Unije povzročilo, da se bo podeželje soočalo z 
gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi težavami, ki zahtevajo bolj ambiciozne in 
usklajene politike;

15. želi spomniti, da so starejši na oddaljenih in gorskih območjih in podeželju bolj 
dovzetni za digitalno in socialno izključenost, kar je pandemija covida-19 še poslabšala;

16. poziva Komisijo in države članice, naj se skrbno usmerijo v sveženj za oživitev nove 
generacije EU, da bi pomagale ublažiti negativni učinek covida-19 na starejšo 
generacijo;

17. poudarja, da je treba podpirati raznolikost podeželskih območij in spodbujati naložbe v 
projekte, ki podpirajo lokalno gospodarstvo, vključno z boljšo prometno dostopnostjo in 
digitalno povezljivostjo; meni, da je pomembno upoštevati, da se z ohranjanjem 
zaposlitev v kmetijstvu neposredno ohranjajo podeželska gospodarstva; poleg tega 
meni, da ne bi smeli podcenjevati izzivov, s katerimi se soočajo kmetje pri razumevanju 
vloge in uporabi sodobne tehnologije in inovacij v kmetijstvu; zato poudarja pomen 
vseživljenjskega poklicnega usposabljanja, svetovanja in izmenjave znanj, tako v okviru 
skupne kmetijske politike kot zunaj nje.

18. meni, da bi bilo treba ženskam olajšati dostop do ustreznih javnih storitev ter s tem 
boljši dostop do zaposlitve v kmetijstvu;

19. se zaveda, da je staranje prebivalstva, zlasti na kmetijskih in podeželskih območjih, 
neizogiben trend, ki ga je treba upoštevati pri oblikovanju ekonomskih in socialnih 
politik; meni, da je treba pri problematiki staranja prebivalstva uporabiti 
večrazsežnostni pristop, in poudarja, da je treba spodbujati širše dopolnjevanje in 
sinergijo med področji politike in podpornimi instrumenti; opozarja, da so za 
zagotavljanje starosti prijaznega okolja za starejše bistveni ustrezni viri in storitve;

20. poziva nacionalne, regionalne in lokalne organe, naj preučijo možnost uvedbe ali 
podpiranja programov za ohranjanje znanja starejših lokalnih prebivalcev, da bi 
dokumentirali in beležili nesnovno kulturno dediščino lokalne hrane, receptov, 
proizvodov in drugih običajev, ki se lahko uporabijo za razvoj in ohranjanje lokalnega 
preživetja, blaga ali turizma;

21. meni, da bi bilo treba pri zelenem in digitalnem prehodu EU dodobra izkoristiti 
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potencial starajočih se podeželskih skupnosti; v zvezi s tem poudarja, da je pomembno 
na podeželju zagotoviti dostop do širokopasovnega interneta in osnovnih storitev, 
uporabo e-znanj in novih pristopov k trajnostnemu razvoju, kot sta koncept pametnih 
vasi in prehod na trajnostni prehranski sistem;

22. se zaveda, da bi lahko kohezijska politika in skupna kmetijska politika imeli pomembno 
vlogo pri spodbujanju in krepitvi zaposljivosti in vključevanja žensk na podeželskih in 
oddaljenih območjih, ki se spoprijemajo z demografsko problematiko, ter poziva države 
članice, naj v te namene bolje izkoristijo ustrezna sredstva;

23. poudarja, da so neenakosti pri dostopu do zemljišč, neposrednih plačilih in podpori, 
tako med državami EU kot znotraj njih, eno od vprašanj, ki jih je treba urediti, da bi 
ustavili upadanje prebivalstva v regijah, starejše, ki so dosegli upokojitveno starost, 
spodbudili k izstopu iz kmetijstva, mlade pa k temu, da bi začeli kmetovati;

24. meni, da je boljša povezljivost in dostopnost storitev na podeželskih in oddaljenih 
območjih bistvena za reševanje problema upadanja prebivalstva v teh regijah ter 
socialne in digitalne izključenosti tamkajšnjega starejšega prebivalstva; zato poziva 
države članice, naj pripoznajo pomen podeželskih in oddaljenih območij v vsej njihovi 
raznolikosti ter naj jim pomagajo razviti ves potencial s spodbujanjem naložb v lokalno 
gospodarstvo, spodbujanjem podjetništva in izboljšanjem tamkajšnje infrastrukture;

25. poziva države članice, naj pri načrtovanju svojih strateških načrtov upoštevajo delež 
starejšega prebivalstva (nad 65 let) na podeželju in preučijo možnost uvedbe ukrepov, ki 
bi lahko zajemali starejše prebivalce podeželskih območij, na primer s prožnejšim 
pristopom k potrebam dejanskih in aktivnih udeležencev v tej starostni skupini v 
gospodarskem življenju posameznih regij;

26. poudarja, da se je treba zaradi razmer, ki so posledica pandemije covida-19, zavezati k 
živemu in dinamičnemu podeželju, odpraviti birokracijo ter vlagati v infrastrukturo in 
kakovostne storitve na podeželju, da bi omejili proces staranja v kmetijstvu in 
spodbudili vodilno vlogo žensk;

27. poudarja, da imajo evropski strukturni in investicijski sklad v povezavi z drugimi skladi 
EU pomembno vlogo pri reševanju demografskih izzivov podeželja, saj spodbujajo 
gospodarski razvoj in socialno vključevanje;

28. želi opozoriti, da je pomembno poskrbeti za razpoložljivost storitev v regijah, saj 
upadanje prebivalstva spodbuja starejše k zgodnejši upokojitvi in selitvi v mesta, kjer so 
storitve lažje dostopne;

29. meni, da so možnosti, ki jih ponuja vseživljenjsko učenje, skupaj z digitalizacijo, 
bistvene za zagotavljanje različnih priložnosti starajočemu se prebivalstvu na podeželju 
in oddaljenih območjih, vključno z dodatnim dohodkom; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj podprejo programe izobraževanja in usposabljanja, ki bodo pomagali 
starajočemu se prebivalstvu razviti spretnosti in pridobiti strokovno znanje na področjih, 
kot so e-trgovanje, spletno trženje ter informacijske in komunikacijske tehnologije;

30. poudarja, da je učinkovit sistem mobilnosti eden od osnovnih pogojev za regionalni 
gospodarski razvoj, teritorialno kohezijo in razvoj regionalnega potenciala; opozarja, da 
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je zato je treba zagotoviti potrebna finančna sredstva za razvoj in vzdrževanje prometnih 
povezav, s katerimi bi lahko starejše generacije spodbudili, da bi dlje ostale v 
kmetijstvu, mlade iz regionalnih središč pa pritegnili k delu na podeželju;

31. poudarja vlogo in pomen skupne kmetijske politike pri spodbujanju menjave generacij v 
kmetijskem sektorju; poziva države članice, naj v svojih strateških načrtih podprejo 
ukrepe za povečanje števila mladih kmetov in spodbujajo povezovanje z drugimi 
instrumenti, ki so na voljo na nacionalni ravni in na ravni EU;

32. poudarja, da je zaradi razvoja, digitalizacije in specializacije kmetijstva tako ljudem v 
tem sektorju kot tistim, ki vanj vstopajo, potrebna ustrezna raven digitalnega, 
tehničnega in gospodarskega usposabljanja, ter poziva k spodbujanju sistemov 
izmenjav, razprav, spletnega usposabljanja in e-učenja;

33. poudarja, da imajo skupnostne pobude za lokalni razvoj osrednjo vlogo pri obnavljanju 
in ohranjanju živahnega in cvetočega lokalnega podeželskega gospodarstva ter da je 
treba ohraniti zadostno raven financiranja za program LEADER; poziva države članice, 
naj v celoti izkoristijo njegove zmogljivosti;

34. želi spomniti, da so najbolj oddaljene regije še posebej izpostavljene odseljevanju in da 
potrebujejo posebne ukrepe za ublažitev negativnih demografskih sprememb, s katerimi 
se pogosto spoprijemajo; poziva države članice, naj za reševanje izzivov, ki pestijo te 
regije, proaktivno uporabljajo razpoložljive strukturne in investicijske sklade;

35. poudarja, da nenehno razvijajoče se digitalne tehnologije močno vplivajo na 
vsakodnevno življenje ljudi, zato so potrebne hitre širokopasovne povezave ter sodobna 
tehnološka oprema v šolah, bolnišnicah in pri drugih pomembnih javnih storitvah, 
vključno z razvojem učinkovitega e-upravljanja, da bi ljudem, ki živijo na podeželju in 
oddaljenih območjih, zagotovili dovolj priložnosti;

36. opozarja, kako pomembne so storitve nevladnih organizacij, zlasti za starejše; poziva, 
naj se okrepi financiranje za dejavnosti nevladnih organizacij v regijah.
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