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POBUDE

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

1. ocenjuje, da je treba pri usmeritvi strukturnih skladov k ciljem lizbonske strategije v 
programskem obdobju 2007–2013 upoštevati posebnosti regij, ker lahko škoduje ciljem 
teritorialne kohezije in zmanjšanja teritorialnih razlik;

2. poudarja, da mora politika razvoja podeželja spremljati in dopolnjevati pobude skupne 
kmetijske politike ter pri tem upoštevati njene splošne cilje, kot so povečanje kmetijske 
proizvodnje in dohodka, stabilizacija trga ter zanesljiva in zadostna oskrba s hrano; 

3. poudarja, da ima lahko podeželje zaradi svojih posebnih značilnosti težave pri prilagajanju 
na novo usmeritev regionalne politike: starajoče se prebivalstvo, težek dostop zaradi 
nezadostnih komunikacijskih in transportnih omrežij, napredujoče izseljevanje s 
podeželja, nižje ravni usposobljenosti podeželskega prebivalstva, pomanjkanje 
infrastruktur in javnih storitev, številne dejavnosti akterjev na podeželju, pomanjkanje 
inženiringa za izvedbo projektov ter ustreznih centrov, ki bi združevali podjetja in 
izobraževalno-raziskovalne ustanove;

4. v tej zvezi opozarja, da morajo imeti vse regije po vsej Uniji, vključno s podeželskimi in 
oddaljenimi območji, enake razvojne priložnosti, da bi tako preprečili nadaljnje 
ozemeljsko pogojeno izključevanje najbolj prikrajšanih območij;

5. poudarja, da na številnih podeželskih območjih težave pri dostopu do javnih storitev, 
pomanjkanje delovnih mest in starostna piramida zmanjšujejo razvojne možnosti, zlasti za 
mlade in ženske;

6. poudarja, da na nekaterih območjih ni nikakršne alternative za določene oblike kmetijske 
proizvodnje, ki jih je iz razlogov okoljske in regionalne politike treba za vsako ceno 
ohraniti, še posebej na oddaljenih in višinskih kmetijskih območjih, izpostavljenih širjenju 
puščave;

7. opozarja, da je Evropski svet v Göteborgu 15. in 16. junija 2001 razširil lizbonske cilje s 
pojmi trajnosti in kohezije ter da si politika razvoja podeželja prizadeva prav za trajnostno 
kmetijstvo, ohranitev nekmetijskih dejavnosti na podeželju, povečanje potencialov 
lokalnega razvoja, zaščito okolja, uravnoteženo prostorsko načrtovanje in razvoj malih in 
srednje velikih podjetij;

8. poudarja, da lahko trajnosten in uravnotežen regionalni razvoj uspe le, če medsebojni 
vplivi med podeželjem in urbanimi območji, na primer na področju izobraževanja, 
povezovanja, oskrbe s hrano, ravnanja z odpadki, porabe energije in varstva okolja, 
temeljijo na pristopu, ki v enaki meri odraža interese obojih; poudarja tudi, da bi bilo treba 
v ta namen posvetiti posebne programe odnosom med urbanimi območji in podeželjem;

9. meni, da terjajo bodoči izzivi, s katerimi se bo srečevalo podeželje, uravnoteženo razvojno 
politiko, ki naj vključuje vse družbene in gospodarske subjekte, vključno z malimi in 



PE406.045v02-00 4/6 AD\738815SL.doc

SL

mikro podjetji v proizvodnem in storitvenem sektorju, glede na njihovo vlogo v celostnem 
lokalnem razvoju;

10. meni, da mora biti politika razvoja podeželja v novih državah članicah osredotočena na 
izboljšanje učinkovitosti kmetijstva ter zmanjševanje gospodarske razvojne vrzeli med 
podeželjem in urbanimi območji, med drugim s podpiranjem nekmetijskih dejavnosti, kar 
je cilj, ki ga je mogoče doseči tudi z uporabo strukturnih skladov;

11. meni, da je vloga Unije, zlasti v novih državah članicah, lajšanje prestrukturiranja 
kmetijstva, trajnostnega gospodarskega in družbenega razvoja ter uravnoteženega odnosa 
med podeželjem in urbanimi območji;

12. pozdravlja ambicije, ki so bile izražene na drugi evropski konferenci o razvoju podeželja v 
Salzburgu leta 2003, vendar obžaluje, da se je z zadnjimi finančnimi perspektivami 
odobreno financiranje iz drugega stebra skupne kmetijske politike občutno zmanjšalo, kar 
lahko povzroči neučinkovitost ter razhajanje med kmetom in prebivalcem podeželja;

13. meni, da za utrditev kmetijskih struktur v novih državah članicah ukrepi za utrditev 
drugega stebra ne smejo vključevati prenašanja sredstev iz prvega stebra, temveč morajo 
biti podprti s prispevki iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada za programe za 
razvoj podeželja; 

14. priporoča Komisiji, naj oceni vse instrumente, uporabljene za izvajanje in finančno 
izvrševanje skladov EKSRP, ESRR in ESS po posameznih regijah, da bi preverili, ali se 
podeželje pri delitvi sredstev iz skladov razvija na najboljši možni način;

15. ponavlja poziv Parlamenta, naj se izvede podrobna analiza ugodnosti, ki so jih deležni 
različni gospodarski kmetijski in nekmetijski subjekti na podeželju, kakor tudi rezultatov, 
zlasti glede ustvarjanja in ohranjanja delovnih mest; ponovno poziva Komisijo, naj izvede 
podrobno študijo po posameznih regijah, ki bo omogočila določitev potreb po podpori teh 
subjektov, za oblikovanje nove skladne politike za podeželje;

16. meni, da je treba upravljanje in partnerstvo okrepiti s tesnejšim usklajevanjem med 
javnimi organi ter vsemi gospodarskimi in socialnimi partnerji na evropski, nacionalni in 
lokalni ravni za opredelitev, izvajanje in nadzor lokalnih politik za podeželje;

17. predlaga, da se od začetka obdobja financiranja, ki se prične z letom 2014, sprejmejo 
ukrepi, ki bodo zagotovili, da se bodo strukturni skladi bolj približali potrebam 
podeželskih območij ter da bo financiranje iz drugega stebra skupne kmetijske politike 
seglo prek meja kmetijskega sektorja, da bi tako zagotovili celostno politiko za podeželje; 
skladno s tem poziva k okrepitvi sinergij med skupno kmetijsko politiko in kohezijsko 
politiko; priznava potrebo po boljšem usklajevanju obeh politik, da bi tako spodbudili 
sinergije in dopolnjevanje med politiko regionalnega razvoja in politiko razvoja podeželja 
ter s tem omogočili enotno in celostno izvajanje njunih ciljev;

18. poudarja, da obstaja potreba po skladni, dolgoročni strategiji za razvoj podeželja, da bi 
tako olajšali najuspešnejšo in najučinkovitejšo uporabo vseh razpoložljivih virov 
financiranja;
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19. zahteva, da Komisija do leta 2011 oblikuje delovno skupino na visoki ravni kot del 
zdravstvenega pregleda skupne kmetijske politike, ki bo pripravila predloge za zaščito 
prihodnosti podeželskega gospodarstva in vsega podeželskega prebivalstva po letu 2013.
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