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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že článek 158 Smlouvy o založení Evropského společenství pozměněný 
Lisabonskou smlouvou ohledem na politiku soudržnosti uvádí, že horské regiony jsou 
trvale znevýhodněny přírodními podmínkami, ačkoli zároveň uznává jejich rozmanitost, 
a požaduje, aby jim byla věnována zvláštní pozornost; lituje však, že Komise dosud 
nebyla schopna navrhnout komplexní strategii pro účinnou podporu horských regionů 
a dalších regionů trvale znevýhodněných přírodními podmínkami, a to i přes početné 
žádosti Evropského parlamentu za tímto účelem;

2. zdůrazňuje, že pro zajištění harmonického rozvoje je zapotřebí dobré koordinace různých 
politik Společenství, zejména pro regiony, které jsou trvale znevýhodněné přírodními 
podmínkami, jako je tomu v případě horských regionů; vyjadřuje v této souvislosti 
obavu, pokud jde o účelnost oddělení politiky soudržnosti Společenství od rozvoje 
venkova ve stávajícím programovém období 2007-2013 (vyplývajícího z integrace 
Evropského zemědělského fondu pro regionální rozvoj do SZP); domnívá se, že tento 
nový přístup musí být pečlivě sledován s cílem posoudit jeho dopad na regionální rozvoj;

3. připomíná, že horské regiony jsou znevýhodněny přírodními podmínkami, které 
způsobují, že se v nich zemědělství obtížněji přizpůsobuje podmínkách hospodářské 
soutěže, a vyvolávají zvýšené náklady, které neumožňují vyrábět vysoce 
konkurenceschopné produkty za nízké ceny;

4. navrhuje, aby s perspektivou zelené knihy o územní soudržnosti EU, která má být přijata 
na podzim roku 2008, a v souladu s cíli Územní agendy a Perspektivy evropského 
územního rozvoje, Komise ve spolupráci s členskými státy přijala územní přístup k řešení 
problémů v různých typech horských regionů a přijala tato opatření v rámci příštího 
legislativního „balíčku“ pro strukturální fondy;

5. vyjadřuje přání, aby Komise vyvinula skutečnou evropskou integrovanou strategii pro 
horské regiony, a považuje zveřejnění zelené knihy o horských regionech za významný 
první krok v tomto směru; vyzývá Komisi, aby zahájila široké konzultace s veřejností 
zahrnující regionální a místní orgány, sociálně-ekonomické subjekty a subjekty v oblasti 
životního prostředí, jakož i vnitrostátní a evropská sdružení zastupující regionální orgány 
v horských regionech, s cílem lépe poznat situaci v těchto regionech;

6. vyzývá Komisi, aby v souvislosti s Evropskou pozorovací sítí pro územní plánování 
věnovala zvláštní pozornost situaci regionů, které jsou trvale znevýhodněny přírodními 
podmínkami, jako jsou horské regiony; domnívá se, že pouze důkladná znalost situace 
horských regionů umožní přijmout diferencovaná opatření, která budou lépe řešit 
problémy těchto regionů;

7. vybízí k výraznější koordinaci rozvoje venkova a strukturálního rozvoje a k vypracování 
společných programů;



PE405.917v02-00 4/6 AD\730859CS.doc

CS

8. připomíná, že horské regiony umožňují kvalitní zemědělskou produkci a větší 
rozmanitost zemědělských produktů na evropském trhu, ochranu některých živočišných 
a rostlinných druhů, zachovávání tradic, podporu průmyslové a turistické činnosti, boj 
proti změně klimatu prostřednictvím ochrany biologické rozmanitosti a záchyt CO2
trvalými lučními porosty a lesem a že udržitelné využívání lesů umožní výrobu energie z 
dřevních zbytků;

9. zdůrazňuje význam hospodaření s vodou v horských regionech a vyzývá Komisi, aby 
povzbuzovala místní a regionální úřady k rozvíjení solidarity mezi oblastmi v horních 
a dolních částech povodí, včetně podpory udržitelného využívání vodních zdrojů v těchto 
oblastech prostřednictvím vhodného financování;

10. zdůrazňuje, že tyto regiony jsou obzvláště citlivé vůči důsledkům změny klimatu, 
a vyzývá Komisi, členské státy a příslušné regionální a místní orgány, aby prosazovaly 
bezodkladnou realizaci opatření k zajištění ochrany těchto regionů proti přírodním 
katastrofám, zejména lesním požárům;

11. připomíná, že horské oblasti potřebují nové nástroje na ochranu území před povodněmi 
s důrazem na protipovodňovou prevenci, přičemž zemědělci a lesníci mohou opatření 
protipovodňové prevence zabezpečovat prostřednictvím přímých plateb na plochu 
obdržených v rámci SZP;

12. upozorňuje, že je třeba zabezpečit důkladnou ochranu proti erozi půdy a zajistit budování 
a udržování retenčních ploch jako součásti zemědělské a lesnické praxe s cílem 
minimalizovat rizika výskytu povodní a eroze půdy a zabránit suchu a požárům, a také 
pro zvyšování zásob podzemních a povrchových vod v krajině;

13. zdůrazňuje význam zavedení integrovaného přístupu do rozhodovacích a řídících 
procesů, jako je územní plánování, udělování stavebních povolení a rekonstrukce sídel, 
prostřednictvím environmentální, památkářské a urbanistické praxe s cílem zajistit trvale 
udržitelný rozvoj horských regionů; doporučuje využít potenciál horských regionů pro 
komplexní rozvoj cestovního ruchu a uplatňování inovací při územním rozvoji 
a podporuje za tímto cílem místní, decentralizované, iniciativy a spolupráci mezi 
jednotlivými horskými regiony;

14. doporučuje členským státům zlepšovat strukturu a postupy poskytování finanční pomoci 
na podporu rozvoje horských regionů a zároveň zjednodušovat správní postupy a přístup 
ke zdrojům určených pro podporu ochrany a udržitelného využívání hodnot území,
jakými jsou kulturní dědictví a přírodní a lidské zdroje;

15. domnívá se, že k zachování dalších činností, jako je rozvoj biopaliva a agroturistiky, 
které zvyšují příjem místních obyvatel, je v horských regionech nezbytné udržitelné, 
modernizované a mnohofunkční zemědělství, a vyzývá Komisi a Radu, aby v SZP a 
regionální politice braly specifický ohled na potřeby horských regionů: příchod nových 
zemědělců, vyrovnání zvýšených nákladů spojených s problémem nedostupnosti, 
například pokud jde o sběr mléka, udržení služeb v horských oblastech a rozvoj dopravní 
infrastruktury atd.;

16. zdůrazňuje, že výjimky a zvláštní podpůrná opatření je nutné omezit na zvláště 
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znevýhodněné oblasti a že nesmí vést k narušení hospodářské soutěže na zemědělských 
trzích;

17. je přesvědčen, že je prioritní udržet v horských regionech dostatečnou hustotu 
obyvatelstva a že je nezbytné přijmout opatření proti vylidňování a přilákat nové 
obyvatele;

18. zdůrazňuje, že je důležité zaručit vysokou úroveň služeb obecného hospodářského zájmu, 
zlepšit dostupnost a vzájemnou provázanost horských regionů a poskytnout nezbytné 
infrastruktury, zejména pokud jde o osobní a nákladní dopravu,vzdělání, znalostní 
ekonomiku a komunikační sítě (včetně širokopásmového připojení) pro usnadnění spojení 
s navazujícími trhy a městskými oblastmi; vyzývá příslušné orgány, aby při prosazování 
těchto cílů podporovaly partnerství veřejného a soukromého sektoru; 

19. považuje za nezbytné investovat do místních středisek pokročilé odborné přípravy pro 
zemědělské hospodaření v horských oblastech s cílem vyškolit odborníky schopné řídit 
činnosti v horském prostředí, chránit půdu a rozvíjet zemědělskou činnost.
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