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FORSLAG 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 

som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

1. understreger, at Alperegionen spiller en vigtig rolle som naturområde og levested for 

mennesker i økonomisk og rekreativ henseende takket være de uundværlige bidrag fra 

landbrug, skovbrug, bæredygtig helårsturisme og håndværk; fremhæver, at disse sektorer 

er af afgørende værdi for den bæredygtige udvikling af regionen og bæredygtig 

forvaltning af naturressourcerne, idet de tilsikrer et kvalitetssikret fødevareudbud, bevarer 

beboelse i yderområder, opretholder kulturlandskabet og bevarer økosystemerne ved 

hjælp af biodiversitet, jord- og vandbeskyttelse; støtter EU-strategien for Alperegionen 

som rammer om integrationstiltag og som en måde til at forbedre og fremme den 

økonomiske, miljø- og infrastrukturmæssige og sociodemografiske udvikling i denne 

region; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage hensyn til erfaringerne fra 

gennemførelsen af andre af EU's makroregionale strategier; 

2. understreger behovet for initiativer til at forbedre mobiliteten, den digitale infrastruktur, 

energiforsyningen, social migration og demografisk overblik og til at forbedre samarbejde 

og koordinering med henblik på at løse fælles udfordringer inden for visse 

grænseoverskridende områder på en mere effektiv og virkningsfuld måde, end hvad der 

kan opnås gennem individuelle foranstaltninger; understreger, at strategien også bør 

håndtere de udfordringer, der følger af globaliseringen og afindustrialiseringen; 

understreger, at det er nødvendigt at forbedre adgangen til offentlige tjenesteydelser og 

infrastruktur med henblik på at forhøje tilgængeligheden og tiltrækningskraften ved disse 

regioner såvel som at dæmme op for faldet i antallet af småbrug og familiebrug, som 

udgør en vigtig økonomisk og social bærende element i regionen; anser det for nødvendigt 

at bevare specifikke traditioner inden for arealanvendelse, håndværk og turisme i 

forbindelse med implementeringen af strategien; 

3. fremhæver, at den økonomiske, sociale og miljømæssige rolle, som landbrug i 

bjergregioner spiller, skal understøttes af målrettede politikker, der opvejer de ulemper, 

som gør sig gældende for bjerglandbrugere, og anerkender det bidrag, disse yder til den 

miljømæssige og sociale bæredygtighed i store dele af Europa; understreger, at der skal 

rettes særlig opmærksomhed mod smålandbrug, der for størstepartens vedkommende er 

familieejede, og til kvinders rolle i Alpebjerglandbrug, der er drivkræfter i vækst og 

dermed skal give større støtte og anerkendelse; gentager, at bæredygtig udvikling af 

bjergområder er et essentielt element i bjergbefolkningers velvære, deres 

tværgenerationsmæssige samhørighed og fremtidsudsigterne for familiedrevne landbrug; 

4. gentager, at den fremtidige udvikling i Alperegionen er knyttet til landdistrikterne, 

udvikling af disse, "landsbyernes fremtid" og ikke mindst landbrug; 

5. er bekymret over nedbrydningen af økosystemerne og risikoen for naturkatastrofer i visse 

dele af Alperne og opfordrer i denne henseende indtrængende Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre, at land og skov forvaltes på en bæredygtig måde, der er 

tilpasset de lokale omstændigheder, med særlig opmærksomhed rettet mod sund jordbund 

og til at tilskynde til en sådan udvikling for dermed at bevare både den kulturelle og den 
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miljømæssige mangfoldighed i regionen og tilsikre økonomiske fremtidsudsigter ved at 

sikre naturressourcerne på lang sigt; understreger betydningen af at implementere 

principperne for en kredsløbsøkonomi og synergisamarbejde mellem landbrug og andre 

økonomiske aktiviteter på områder beskyttet under Natura 2000-netværket og alle andre 

beskyttede områder; 

6. beklager den tiltagende opgivelse og dermed tilgroning af landbrugsjord, hvad der ikke 

blot har været til skade for landskabet, landbrugsproduktionen og navnlig traditionelle 

fremgangsmåder inden for små kreaturhold og landbrugsjord, men tillige 

vandforvaltningen og dermed den hydrogeologiske balance og bæredygtig 

energiproduktion; 

7. minder om, at Alperegionen er Europas "vandtårn", og at Alperne leverer tilstrækkeligt 

vand til om sommeren at dække 90 % af vandforbruget i bjergenes forland; bemærker 

ligeledes, at Alperne udgør den primære biomassereserve i Europa; understreger, at vand 

er en vigtig ressource for produktionen af vandkraft, overrisling af landbrugsland, 

bæredygtig forvaltning af skove, bevarelse af den biologiske mangfoldighed og landskabet 

samt drikkevandsforsyning, der i de kommende år vil blive endnu mere afgørende som 

følge af klimaforandringerne; understreger derfor behovet for at fremme udveksling af 

bedste praksis og samarbejde på tværs af grænserne i forbindelse med Alpekonventionens 

"platform for vandforvaltning" mellem de nationale organer, der er ansvarlige for 

forvaltningen af vand og afstrømningsområder; 

8. minder om, at Alperegionens vandveje meget tidligt blev udnyttet til elproduktion ved 

hjælp af vandkraft; mener, at udveksling af bedste praksis og modernisering af 

strukturerne bør kunne støttes med EU-midler med henblik på at imødekomme den 

voksende energiefterspørgsel og turisttilstrømningen; 

9. beklager, at der i øjeblikket foregår en udvikling i retning af tiltagende indirekte 

ekspropriering af arealer i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 92/43/EØF om 

bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og biodiversitetsstrategien; opfordrer 

Kommissionen til at gøre sin indflydelse gældende for at sikre, at ejendomsrettigheder 

bevares som en grundlæggende del af udviklingen i Alperegionen; 

10. gør opmærksom på, at tilbagevenden af større rovdyr udgør en trussel for traditionelt 

landbrug og græsmarksbrug i mange Alpedale, idet får, geder og kvæg i stadig oftere 

angribes af vilde rovdyr; understreger, at forvaltning og genudsættelse af rovfugle og 

kødædende dyr skal koordineres bedre mellem forskellige myndigheder, og at udveksling 

af information og bedste praksis skal forbedres med henblik på at forbedre 

grænseoverskridende beskyttelse og forvaltning af disse arter som led i en Alpestrategi og 

i forbindelse med Alpekonventionens platform for større rovdyr og vilde hovdyr; 

11. fastholder, at strategien bør bidrage til at indfri målene sat i COP21 og til også at skitsere, 

hvordan denne region bør håndtere klimaforandringsudfordringer, navnlig i betragtning af 

dens sårbarhed, herunder over for naturkatastrofer (f.eks. mudderskred, skovbrande); 

12. minder om, at kaskadeanvendelse af vedvarende ressourcer er et princip, som, hvis det 

reguleres og håndhæves ved lov, vil indebære et stort indgreb i ejendomsretten og vil 

kunne være til hinder for innovation, især for SMV'er; 
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13. fremhæver, at de traditionelle dyrkningsformer og former for dyrehold i bjergområder 

fortsat må være mulige, således at landbrugsstrukturerne og beboelser i disse områder kan 

blive bevaret; kræver, at der sker en harmonisering, forenkling og begrænsning af 

kontrolprocedurer og krydsoverensstemmelseskrav, særlig i forhold til små bedrifter og 

bjergbondebedrifter; 

14. anser det for vigtigt, at der indføres programmer, som fremmer en decentral og 

makroregional forarbejdnings- og markedsføringsstruktur for landbrugs- og 

skovbrugsprodukter (f.eks. andelsselskaber, producentorganisationer), for at skabe en 

styrket position i værditilvækstkæden for tømmer og fødevarer og for at forbedre 

beskæftigelsen, fødevareforsyningen og innovationsevnen i disse regioner; påpeger 

fordelene ved at sikre en bred vifte af markedsmuligheder; 

15. opfordrer til udvidelse af værdien af landbrugsprodukter ved at fremme initiativer til at 

øge brugen og udbredelsen af kvalitetsmærket "bjergprodukt" på basis af praktiske 

ordninger og støtter initiativer, der fremmer den beskyttede geografiske 

oprindelsesbetegnelse for produkter fra Alperegionen og udvikle nye kvalitetsprodukter 

med henblik på at imødekomme forbrugernes efterspørgsel og give dem information om 

traditionerne bag disse produkter og deres særlige karakteristik og kvalitet; mener, at der 

er brug for mere virkningsfulde sikkerhedsmekanismer mod efterlignere og 

piratproducenter af produkter, der foregiver at stamme fra Alperegionen og til værn om 

den beskyttede geografiske betegnelse; opfordrer endvidere Kommissionen til at indføre 

særlige operationelle programmer for kvalitetsbjergprodukter i den hensigt at forbedre 

salgsfremstød og markedsføring af disse; 

16. understreger betydningen af mælkeproduktionen i bjergrige områder i Alperne, og navnlig 

af mejeriprodukter af høj kvalitet fremstillet af denne mælk; gør opmærksom på, at 

mejeribranchen i mange tilfælde ikke kan konkurrere med mere praktisk beliggende 

steder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre specifikke, 

kompenserende foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik for producenter i den 

hensigt at sikre, at kreaturhold og mælkeproduktion i bjergområder er finansielt 

bæredygtigt, ikke mindst for små og mellemstore, familiedrevne landbrug såvel som støtte 

til forarbejdningsled, der laver alpemælk til kvalitetsprodukter; 

17. understreger, at det er vigtigt at højne konkurrenceevnen for bjerglandbrug ved bl.a. at 

fremme etableringen af producentsammenslutninger såvel som at stimulere lokale 

producenters aktiviteter ved at iværksætte offentlige indkøb; understreger, at 

netværkssamarbejde og oprettelse af sammenslutninger mellem bjerglandbrugere kan 

styrke disses forhandlingsposition i forhold til distributørerne og bidrage til at afbøde de 

strukturelle svagheder ved bjerglandbrug; mener endvidere, at korte forsyningskæder i 

bjergområder og lokale markeder er af central betydning for evnen til at bevare 

landbrugsproduktionen på de mindre landbrugsbedrifter beliggende i disse områder; 

18. er af den mening, at markedsføringen af landbrugsprodukter vil kunne forbedres, hvis de 

blev inkluderet i det generelle udbud af turistprodukter i et givent, geografisk område; 

19. finder det særlig vigtigt at give unge landbrugere langsigtede fremtidsudsigter med 

henblik på at modvirke affolkning af alpine landdistrikter; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at fremme tværnationale initiativer og til at støtte 

iværksætterinitiativer, fremvoksende brancher og arbejdsmarkedet inden for land- og 
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skovbrug; understreger betydningen af at integrere landbrugsdrift mere effektivt i det 

lokale økonomi, navnlig inden for turisme, håndværk og SMV-sektorer med henblik på at 

hæve landbrugsindkomstniveauet og gøre jobs i landbrugssektoren mere attraktive for 

unge; 

20. fremhæver betydningen af landbrugsturisme som en indtægtskilde for smålandbrugere 

(f.eks. bondegårdsferie); opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at etablere 

programmer til støtte af investering og iværksætterinitiativer; anser det for vigtigt at støtte 

disse landbrug gennem specifikke turistfremstød; 

21. understreger, at Alperegionernes klimatiske og topografiske særpræg gør det vanskeligt at 

satse på en intensiveret udnyttelse inden for landbruget og skovbruget; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme forskning og udvikling inden for 

udnyttelse af græsarealer, dyrehold og skovbrug for at skabe kapacitet til at forbedre 

produktionens effektivitet, bevare traditionelle driftsformer og traditionelle husdyrracer 

samt støtte en omlægning af skovarealerne til klimaresistent blandet skov; 

22. opfordrer Kommissionen til at udbygge uddannelses- og rådgivningsstrukturer til faglært 

arbejdskraft inden for landbrug og skovbrug (f.eks. uddannelsen til alpesæterrådgiver), 

skabe et makroregionalt uddannelsesnetværk samt intensivere samarbejdet og 

netværkssamarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og videnskabelige 

aktører (f.eks. via tværfaglige praktik- og udvekslingsordninger) med henblik på at 

tilgodese en bæredygtig vækst inden for rammerne af fælles grænseoverskridende og 

internationale forskningsprogrammer og -projekter; minder om, at bjergområder altid har 

været en betydelig kilde til innovation, navnlig med hensyn til at overkomme 

naturbestemte ulemper; bemærker, at beboere i Alperne ofte må udføre forskellige 

aktiviteter i løbet af året og sommetider også på tværs af grænser; opfordrer 

Kommissionen, medlemsstaterne og de lokale myndigheder til at inddrage aktører fra 

erhvervsuddannelserne – både på grundniveau og videregående niveau – i samarbejdet; er 

af den opfattelse, at der skal tilbydes kurser og information om innovation inden for land- 

og skovbrug med henblik på at højne konkurrenceevnen for smålandbrugere og 

familiedrevne bedrifter; 

23. fremhæver den væsentlige rolle, som landbrug og landdistriktressourcer indtager i at 

tilsikre social og uddannelsesmæssig omsorg, især for sårbare personer; opfordrer 

Kommissionen til at fremme sociale landbrugsaktiviteter, idet disse – navnlig for 

landbrugere i bjergområder – repræsenterer en ny måde at frembringe alternative 

tjenesteydelser på; 

24. fremhæver betydningen af adgang til højhastighedsinternet og digitale tjenester, og 

opfordrer til, at der foruden den rent infrastrukturmæssige udvikling også anlægges en 

holistisk tilgang til "digitale landsbyer og regioner", der sikrer bæredygtige, beboelige og 

familievenlige miljøer. 

25. fastslår, at der opstår administrative problemer, når små og mellemstore virksomheder i 

bjergområder ansøger om finansielle midler fra Den Europæiske Landbrugsfond for 

Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL); opfordrer Kommissionen til at tilpasse de 

pågældende støtteprogrammer for at garantere en bedre adgang til finansielle midler samt 

en mere vellykket gennemførelse, som i højere grad gavner de små kommuner; 
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26. opfordrer til, at de kommende og nuværende lovrammer for landbrug i hele Alperegionen, 

navnlig under den fælles landbrugspolitik, bliver henholdsvis harmoniseret og forenklet; 

fremhæver behovet for specifik, yderligere støtte baseret på faktorer såsom jordvurdering 

og skråninger med henblik på at gøre det muligt at drive bæredygtigt landbrug på stejle 

bjergarealer; 

27. glæder sig over etableringen af en makroregional styringsmodel for Alperegionen i den 

hensigt at fremme grænseoverskridende samarbejde inden for land- og skovbrug; anser det 

i denne forbindelse for vigtigt med forbedret udveksling af informationer og erfaringer på 

tværnational basis mellem sammenslutninger og producentorganisationer inden for 

kreaturhold, agerbrug og skovbrug gennem afholdelse af regelmæssige symposier; 

28. understreger, at udviklingen af nye initiativer kræver regionale løsninger og 

deltagerbaserede tilgange, herunder harmonisering af eksisterende og nye initiativer med 

henblik på at maksimere fordelene ved bjerglandbrug i Alperne og nedbringe de 

administrative forhindringer; opfordrer til direkte inddragelse af regioner, lokale 

myndigheder og individer inden for alle foranstaltninger under EU's Alpestrategi, med 

særlig opmærksomhed rettet mod interessehavere inden for land- og skovbrug, der bør 

være befordrende for at gennemføre Kommissionens handlingsplan på regionalt niveau; 

gør opmærksom på, at Alpekonventionen, EU's samhørighedspolitik og de eksisterende 

EU-initiativer skal tages i betragtning; 

29. anser det for vigtigt, at EU-strategien for Alperegionen gennemføres med de eksisterende 

finansielle ressourcer såsom struktur- og investeringsfondene for 2014-2020, og at der 

ikke opstilles ny finansiering; fremhæver, at midlerne skal bruges effektivt, så strategien 

kan gennemføres med større samordning; 

30. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvide støtteprogrammer såsom 

Interreg og Leader inden for udviklingspolitikken for mindre land- og 

skovbrugsforetagender, således at der kan ske en udveksling af oplysninger og bedste 

praksis og til at udvikle synergier mellem disse forskellige programmer og fokusere på et 

afgrænset og klart defineret sæt prioriteringer; understreger i denne forbindelse 

betydningen af multifunktionelle smålandbrug i Alperegionen; 

31. minder om, at bjergområder udgør en hindring for tættere forbindelser mellem de 

europæiske borgere, og at EU har forpligtet sig til i øget grad at finansiere infrastruktur til 

grænseoverskridende transport. 
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