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POBUDE

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za regionalni nadzor kot pristojni 
odbor, naj v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da pojava obubožanja in izključenosti nista prisotna le v mestnih območjih, 
temveč tudi na podeželju, kjer pa se lahko pojavita v posebnih oblikah, zlasti zato, ker na 
podeželju socialno izključenost spremlja še ozemeljska izključenost ter ker na teh 
območjih, izključenih iz gospodarskega razvoja, živijo vse družbene skupine, ki jih to 
zadeva;

2. poudarja, da so ženske kljub osrednji vlogi v podeželskem gospodarstvu skoraj povsem 
izključene iz organov odločanja in da je treba sprejeti ukrepe na vseh ravneh, da bodo 
ženske bolj zastopane v zadrugah, sindikatih ali v lokalnih organih odločanja, ter posebne 
ukrepe za podporo žensk na podeželju, da bi se jim zagotovile pravice in v boj proti 
revščini;

3. poudarja, da sezonsko delo danes opravljajo predvsem delovni migranti, čeprav so 
sezonski delavci vedno veljali za najbolj ranljive skupine na podeželju; meni, da si je treba 
prizadevati za to, da bi bili ti delavci upravičeni do podobnih pogodb in delovnih pogojev, 
kot jih imajo delavci s stalnim prebivališčem;

4. meni, da čeprav je bilo v preteklosti izseljevanje s podeželja rešitev za kmete, ki niso več 
mogli opravljati svoje izvorne dejavnosti, danes ni več tako, saj brezposelnost prizadene 
predvsem nekvalificirane osebe; dodaja, da so nosilci industrijske dejavnosti s sedežem na 
podeželju med prvimi žrtvami prestrukturiranja in selitve industrije, s čimer se dodatno 
zmanjšajo možnosti za opravljanje več dejavnosti, na katere so se lahko v preteklosti 
zanašali mali kmetje v težavah, da so dopolnili svoje kmetijske prihodke, kar pospešuje 
njihovo obubožanje;

5. poziva k nadaljnjemu opravljanju donosnih dejavnosti na podeželskih območjih, za kar je 
treba posebno pozornost nameniti družinskim ter malim in srednjim kmetijam, zlasti na 
podlagi revizije skupne kmetijske politike, da bi postala pravičnejša, pa tudi nekmetijskim 
podjetniškim dejavnostim, ki zagotavljajo blago in storitve, da bi prebivalci ostali na 
podeželju in se naselili novi;

6. poudarja, da je kmetijska dejavnost pogosto zadnja dejavnost, ki ostane na podeželju; 
poudarja tudi, da je treba na podeželskih območjih, pa tudi v gorskih in najbolj oddaljenih 
regijah, ohraniti kakovostne javne storitve, da ne bi prišlo do izolacije ter da bi se 
zagotovil univerzalen dostop do izobraževanja, zdravstvenih storitev, prevoznih in 
obveščevalnih sredstev, kulture ter dostojnega življenja za kmete in njihove družine; zato 
meni, da je treba sprejeti ukrepe za spodbujanje mladih kmetov, da začnejo opravljati 
kmetijsko dejavnost, vendar je poleg zagotovitve trajnosti njihove kmetijske dejavnosti 
treba poskrbeti, da bo podeželsko okolje primerno za življenje, in sicer s spodbujanjem 
enakopravnega dostopa do javnih storitev (pošte, šole, javnih prevoznih sredstev, 
zdravstvenih storitev itd.) ter ohranjanja storitev, namenjenih javnosti (predšolsko varstvo 
in varstvo starejših, socialna in najemniška stanovanja itd.), in družabnih prostorov 
(trgovin, gostinskih lokalov, kulturnih centrov itd.);
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7. meni, da lahko proizvodnja energije iz obnovljivih virov energije, kot so bioplin in gozdni 
odpadki, v lokalnih obratih oživi gospodarstva v podeželskih in obrobnih regijah ter 
podpira politiko trajnostne energije, če se zagotovi pozitivno ravnotežje ogljika tega 
procesa in prepreči negativen vpliv na varnost oskrbe s hrano na mednarodni ravni; 
zahteva več vlaganj iz kohezijskega in strukturnih skladov v razvoj tehnologije na 
področju tovrstne proizvodnje energije;

8. poudarja pomen gospodarskih dejavnosti v kmetijskem in nekmetijskem sektorju na 
podeželju, kot sta neposredna obdelava in prodaja kmetijskih izdelkov, turizem, storitve 
ter mala in srednja podjetja, za zaposlovanje ter preprečevanje revščine in bega s 
podeželja; zato poziva k izboljšanju možnosti za poklicno usposabljanje v podeželskih 
regijah, da bi se podpiral razvoj podjetij;

9. meni, da je treba posebno pozornost nameniti novim državam članicam, ker bi se lahko 
kljub temu, da so bili zanje v obdobju prehoda k tržnemu gospodarstvu značilni neto 
migracijski tokovi na podeželje, ta težnja v prihodnosti spremenila, s tem pa bi se 
povečale težave glede obubožanja, in sicer ne le na podeželju, temveč tudi v mestnih 
središčih;

10. poudarja, da nizka gostota prebivalstva na podeželju in s tem njihova majhna volilna moč 
prav tako vplivata na sprejemanje političnih odločitev; opaža, da se na področju 
vključevanja na trg dela spodbuja specializacija, kar ni skladno z opravljanjem več 
dejavnosti in povzroča negotovost glede zaposlitve na podeželju; prav tako poudarja, da je 
treba v boju proti izseljevanju s podeželja nujno bolj podpreti mlade kmete;

11. poudarja, da je treba zagotavljati povezljivost sredstev za razvoj podeželja v okviru 
regionalne, pa tudi skupne kmetijske politike; 

12. poudarja, da je treba zaščiti tradicionalne oblike kmetovanja, kot so majhne kmetije, ki 
podpirajo povezanost podeželskih skupnosti v obrobnih regijah;

13. vztrajno poudarja, da je treba okrepiti pomoč združenjem kmetov, kmetijskim zadrugam, 
zadružnim kletem ter drugim lokalnim organom na področju obrti in drugih dopolnilnih 
kmetijskih dejavnostih, s čimer bi olajšali trženje kmetijskih proizvodov in ustvarjanje 
lokalnih tržnic ter okrepili povezava med proizvajalci in potrošniki;
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