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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, 
som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, 
det vedtager:

1. understreger, at artikel 158 i EF-traktaten om samhørighedspolitikken, som ændret ved 
Lissabontraktaten, definerer bjergområder som områder, der lider af naturbetingede 
ulemper af permanent art, samtidig med at områdernes mangfoldighed anerkendes, og 
opfordrer til, at disse områder tildeles særlig opmærksomhed; beklager imidlertid, at 
Kommissionen endnu ikke har været i stand til at udarbejde en bred strategi, der skal yde 
støtte til bjergområder og andre områder, der lider af naturbetingede ulemper af 
permanent art, trods talrige anmodninger herom fra Europa-Parlamentet;

2. understreger behovet for god koordination på stedet af de forskellige 
fællesskabspolitikker, der sigter på at sikre en harmonisk udvikling, særlig for områder, 
f.eks. bjergområder, der lider af naturbetingede ulemper af permanent art; mener i den 
forbindelse, at det er hensigtsmæssigt at adskille Fællesskabets samhørighedspolitik fra 
udvikling af landdistrikterne i den nuværende programmeringsperiode 2007-2013 (som 
følge af integrationen af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne i den fælles landbrugspolitik); er af den opfattelse, at denne nye strategi 
skal overvåges nøje med henblik på at vurdere dens virkning på den regionale udvikling;

3. påpeger, at bjergområder lider af ulemper, som gør det vanskeligere for landbruget at 
tilpasse sig konkurrencevilkårene og medfører ekstra omkostninger, således at landbruget 
ikke kan producere meget konkurrencedygtige produkter til lave priser;

4. foreslår, at Kommissionen i forlængelse af grønbogen om territorial samhørighed, som 
skal vedtages i efteråret 2008, og i overensstemmelse med målene for den territoriale 
dagsorden og Det Europæiske Fysiske og Funktionelle Udviklingsperspektiv fremlægger 
foranstaltninger til afhjælpning af bjergområdernes ulemper og fastsætter bestemmelser 
om foranstaltningerne i kommende rammedirektiver for strukturfondene;

5. ønsker, at Kommissionen overvejer at offentliggøre en grønbog om bjergene og 
udarbejder en virkelig integreret europæisk strategi for bjergene, som skal være et vigtigt 
første skridt i den retning; opfordrer Kommissionen til at indlede en omfattende offentlig 
høring, der inddrager regionale og lokale myndigheder, socioøkonomiske og 
miljømæssige aktører samt nationale og europæiske sammenslutninger, der repræsenterer 
regionale myndigheder i bjergområder, med henblik på en bedre fastlæggelse af 
situationen i disse områder;

6. opfordrer Kommissionen til som led i arbejdsprogrammet for observationscentret for 
EU's fysiske og funktionelle udvikling at være særlig opmærksom på situation i områder, 
som lider under permanente naturbetingede ulemper, f.eks. bjergområder; er af den 
opfattelse, at det er vigtigt at have et solidt og indgående kendskab til situationen i 
bjergområder for at kunne træffe differentierede foranstaltninger, som kan anvendes til 
bedre at løse problemerne i disse områder;
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7. opfordrer indtrængende til bedre koordination af udviklingen af landdistrikter og 
strukturstøtte og udarbejdelsen af fælles programmer;

8. erindrer om, at bjergregionerne gør det muligt at producere kvalitetsfødevarer og 
tilvejebringe større diversitet i landbrugsprodukter på det europæiske marked, at bevare 
visse dyre- og plantearter, fastholde traditioner og at fremme industri- og 
turismevirksomhed, at bekæmpe klimaændringerne gennem en beskyttelse af 
biodiversiteten, at genindvinde CO2 ved hjælp af permanente områder med eng og skov, 
og at bæredygtigt skovbrug vil gøre det muligt at producere energi på grundlag af 
træaffald;

9. understreger, hvor vigtigt det er at forvalte vandressourcerne i bjergområderne, og 
opfordrer Kommissionen til at stimulere de lokale og regionale myndigheder til at 
forholde sig solidarisk fra ende til anden, bl.a. gennem passende finansiering at støtte 
bæredygtig anvendelse af vandressourcer i disse områder;

10. understreger, at disse områder er særlig sårbare over for virkningerne af klimaændringer; 
opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de kompetente regionale og lokale 
myndigheder til at fremme en omgående gennemførelse af foranstaltninger til beskyttelse 
mod naturkatastrofer, særlig skovbrande, i disse områder;

11. påpeger, at der i bjergområder er behov for nye måder at beskytte et område mod 
oversvømmelse (med vægt på forebyggelse af oversvømmelse), mens landmænd og 
skovbrugere kan støtte foranstaltninger til forebyggelse af oversvømmelse ved hjælp af 
de direkte områderelaterede betalinger, de modtager i henhold til EU's fælles 
landbrugspolitik;

12. påpeger, at der skal tilvejebringes grundig, omfattende beskyttelse mod erosion af jord og 
bygninger og bevarelse af grundvandsreservoirer som en integrerende del af land- og 
skovbrug med henblik på at minimere risikoen for oversvømmelse og jorderosion og 
forebygge tørke og skovbrande, men også med henblik på at øge forsyningen af 
grundvand og overfladevand i landdistrikterne;

13. understreger betydningen af at indføre en integreret tilgang for beslutningstagning og 
administrative procedurer, f.eks. regional planlægning, tilladelse til byggeprojekter og 
istandsættelse af boliger ved hjælp af miljø-, kulturarvs- og byplanlægningsmetoder med 
henblik på at sikre bæredygtig udvikling i bjergområder; anbefaler, at bjergområders 
potentiale udnyttes med henblik på at fremme en bred udvikling af turisme og 
anvendelsen af innovation i arealplanlægning; opfordrer med henblik herpå til 
iværksættelse af lokale og decentraliserede initiativer og samarbejde på tværs af 
bjergområder;

14. opfordrer medlemsstaterne til at styrke strukturen og procedurerne for ydelse af 
økonomisk støtte til udviklingen af bjergområder og samtidig at forenkle administrative 
procedurer og adgangen til ressourcer, der skal støtte bevarelsen og den bæredygtige 
anvendelse af territoriale aktiver, dvs. kulturarven samt naturressourcer og menneskelige 
ressourcer; 

15. er af den opfattelse, at der for at kunne bevare andre aktiviteter, f.eks. udnyttelse af 
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biomasse og turisme i landdistrikterne, der øger lokale befolkningsgruppers indtægt, er 
behov for et bæredygtigt, moderniseret og multifunktionelt landbrug, og opfordrer 
Kommissionen og Rådet til i den fælles landbrugspolitik og i regionalpolitikken at tage 
særligt hensyn til behovene i bjergområder, nemlig  tilflytning af nye landbrugere, 
kompensation for ekstra udgifter i forbindelse med vanskelige tilgængelighedsforhold, 
f.eks. med hensyn til indsamling af mælk, bibeholdelse af tjenester i landdistrikter, 
udvikling af transportinfrastruktur etc.;

16. understreger, at undtagelser og særlige støtteforanstaltninger skal begrænses til at omfatte 
særligt ugunstigt stillede områder og ikke må føre til konkurrenceforvridning på 
landbrugsmarkeder;

17. er overbevist om den afgørende betydning af, at der i bjergområderne opretholdes en 
tilstrækkelig befolkningstæthed, og at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger til at 
bekæmpe ørkendannelse og tiltrække nye befolkningsgrupper;

18. insisterer på, hvor vigtigt det er at sikre et højt niveau for almene tjenesteydelser, at 
forbedre adgangen til og imellem bjergområderne og at tilvejebringe den fornødne 
infrastruktur, særlig hvad angår passager- og godstransport, uddannelse, videnbaseret 
økonomi og kommunikationsnet (herunder bredbånd) til at fremme forbindelserne med 
markeder i højlandet og byområder; opfordrer de kompetente myndigheder til at fremme 
offentlig-private partnerskaber til disse formål;

19. mener, at det er nødvendigt at investere i lokale erhvervsuddannelsescentre med 
undervisning i landbrugsøkonomi for bjergområder med henblik på at uddanne 
erhvervsdrivende til at forvalte aktiviteter i et bjergområde, beskytte jorden og udvikle 
landbrug.
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