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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés Lisszaboni Szerződés 
által módosított, kohéziós politikáról szóló 158. cikke úgy határozza meg a hegyvidéki 
régiókat, mint amelyek állandó természeti hátrányokkal küzdenek, elismeri 
sokféleségüket, és kéri, hogy fordítsanak rájuk külön figyelmet; sajnálja azonban, hogy a 
Bizottság még nem volt képes átfogó stratégiát kidolgozni a hegyvidéki régiók és más, 
állandó természeti hátrányoktól szenvedő régiók hatékony támogatására, az Európai 
Parlamenttől erre vonatkozóan érkező számos kérés ellenére sem;

2. hangsúlyozza a harmonikus fejlődés biztosítására irányuló különféle közösségi politikák 
alapján megvalósuló jó koordináció szükségességét az olyan régiók – mint például a 
hegyvidéki régiók – számára, amelyek állandó természeti hátrányokkal küzdenek; ezzel 
kapcsolatban aggódik a jelenlegi, 2007–2013-as programozási időszakban a közösségi 
kohéziós politika vidékfejlesztési politikától való különválasztásának hatékonysága miatt 
(ami az EMVA KAP-ba való integrálásának eredménye); úgy véli, hogy ezt az új 
megközelítést szorosan nyomon kell követni a regionális fejlődésre gyakorolt hatásának 
értékelése érdekében;

3. rámutat, hogy a hegyvidéki régiók olyan hátrányokkal szembesülnek, amelyek kevéssé 
könnyítik meg a mezőgazdaság számára, hogy a versenyfeltételekhez alkalmazkodjon, és 
amelyek többletköltségekkel járnak, ami miatt nem tud versenyképes termékeket 
alacsony áron előállítani;

4. javasolja, hogy tekintettel a területi kohézióról szóló, 2008 őszén elfogadandó zöld 
könyvre, és összhangban a területi agenda céljaival és az Európai Területfejlesztési 
Tervvel (ETFT), a Bizottság a tagállamokkal együttműködésben találjon helyi 
megoldásokat a hegyvidéki régiók hátrányos helyzetének javítására, valamint hogy 
rendelkezzen a strukturális alapokról szóló következő jogalkotási csomagban ezekről az 
intézkedésekről;

5. kéri a Bizottságot, hogy alakítson ki egy valódi, integrált európai stratégiát a hegyvidék 
támogatására és a hegyvidékekről szóló zöld könyv közzétételét egy, az ebbe az irányba 
tett fontos lépésnek tartja; felkéri a Bizottságot, hogy az e régiókban fennálló helyzet jobb 
azonosítása érdekében indítson el egy széles körű nyilvános konzultációt a regionális és 
helyi hatóságok, a társadalmi–gazdasági és környezetvédelmi szereplők, valamint a 
hegyvidéki régiókbeli regionális hatóságokat képviselő nemzeti és európai szövetségek 
részvételével;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy az Európai Tervezési Megfigyelő Hálózattal kapcsolatos 
munkaprogram keretében fordítson különös figyelmet az állandó természeti hátrányokkal 
küzdő régiók – mint például a hegyvidéki régiók – helyzetére; úgy véli, hogy a 
hegyvidéki régiók tekintetében a helyzet megbízható és alapos ismerete elengedhetetlen 
az olyan megkülönböztetett intézkedések kidolgozásához, amelyek megfelelőbben 
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kezelik e régiók problémáit;

7. sürgeti a vidékfejlesztési és a strukturális támogatás, valamint a közös programok 
kidolgozásának nagyobb mértékű koordinálását;

8. emlékeztet, hogy a hegyvidéki régiók lehetőséget biztosítanak a minőségi mezőgazdasági 
termelésre és az európai piacon a mezőgazdasági termékek nagyobb mértékű 
sokféleségére, megőriznek bizonyos állat- és növényfajokat, hagyományokat tartanak 
fenn és elősegítik az ipari és idegenforgalmi tevékenységeket, és az éghajlatváltozás 
elleni küzdelmet a biológiai sokféleség megóvása, valamint azáltal, hogy a mezők és az 
erdők megkötik a széndioxidot, valamint hogy az erdők fenntartható kiaknázása lehetővé 
fogja tenni energiának a fa-maradékanyagok felhasználásával történő előállítását;

9. hangsúlyozza a vízgazdálkodás kérdésének jelentőségét a hegyvidéki területeken, és 
felhívja a Bizottságot, hogy a helyi és regionális hatóságokat ösztönözze a forrásvidék és 
az alsó folyásvidék közötti szolidaritás kialakítására, valamint hogy megfelelő 
finanszírozáson keresztül támogassa az említett területeken a vízi erőforrások 
fenntartható használatát;

10. hangsúlyozza, hogy ezek a régiók különösen érzékenyek az éghajlatváltozás 
következményeire és felszólítja a Bizottságot, a tagállamokat és a hatáskörrel rendelkező 
regionális és helyi hatóságokat, hogy az ezekben a régiókban a természeti katasztrófákkal 
– különösen az erdőtüzekkel – szembeni védelem érdekében mozdítsák elő intézkedések 
azonnali végrehajtását;

11. rámutat arra, hogy a hegyvidéki régiók a területüket az árvizekkel szemben megvédő, új 
eszközöket igényelnek (a hangsúly az árvízmegelőzésen van), miközben a gazdálkodók 
és az erdészek támogathatnák az árvíz elleni megelőző intézkedéseket azokhoz a 
területhez kötődő, közvetlen kifizetésekkel, amelyeket az EU közös agrárpolitikája 
értelmében kapnak;

12. rámutat, hogy a talaj és az épületek erózióval szembeni alapos, átfogó védelmét, valamint 
a víztározók megőrzését a gazdálkodási és erdészeti gyakorlat alkotóelemeként kell 
biztosítani az árvíz és a talajerózió veszélyeinek minimálisra csökkentése, valamint az 
aszály és az erdőtüzek megelőzése érdekében, továbbá a vidéken a talajvízzel és a felszíni 
vízzel való ellátás növelése céljából;

13. hangsúlyozza, hogy integrált megközelítés bevezetésére van szükség a döntéshozatal és 
az olyan közigazgatási eljárások tekintetében, mint amilyen például a regionális tervezés, 
az építési projektek engedélyezése és a lakóépületek környezetvédelmi, örökséget képező 
és várostervezési gyakorlatokkal való felújítása, a hegyvidéki régiókban a fenntartható 
fejlődés biztosítása céljából; ajánlja, hogy a hegyvidékek potenciálját aknázzák ki az 
idegenforgalom átfogó fejlesztésének előmozdítása, valamint a területfejlesztésben az 
innováció felhasználása érdekében és bátorítja az ilyen irányú helyi és decentralizált 
kezdeményezéseket, valamint a hegyvidékek közötti együttműködést;

14. azt tanácsolja a tagállamoknak, hogy javítsák a hegyvidéki régiók fejlesztésének 
támogatására szánt pénzügyi támogatás szerkezetét és az azok nyújtásával kapcsolatos 
eljárásokat, valamint hogy ugyanakkor egyszerűsítsék a közigazgatási eljárásokat és a 
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terület eszközei – kulturális örökség, valamint természeti és humán erőforrások –
védelmének és fenntartható használatának támogatására szánt forrásokhoz való 
hozzáférést;

15. úgy véli, hogy az egyéb tevékenységek – úgymint a lakosság jövedelmét gyarapító 
biomassza-kiaknázás és a mezőgazdasági turizmus – megtartásához 
fenntartható,modernizált és többfunkciós mezőgazdaságra van szükség, és felszólítja a 
Bizottságot és a Tanácsot, hogy különösen a közös agrárpolitikában és a regionális 
politikában vegye figyelembe a hegyvidéki régiók igényeit: új gazdálkodók érkezését, a 
hozzáférhetőség problémájával – például a tejbegyűjtés, a vidéki területeket a 
szolgáltatások fenntartása, a közlekedési infrastruktúra stb. tekintetében – kapcsolatos 
többletköltségek kompenzálását;

16. hangsúlyozza, hogy a kivételeknek és az egyedi támogatási intézkedéseknek a különösen 
hátrányos helyzetű területekre kell korlátozódniuk és nem szabad megengedni, hogy azok 
a mezőgazdasági piacokon versenytorzulásokhoz vezessenek;

17. meggyőződése, hogy a megfelelő nagyságú népsűrűség fenntartása prioritás kell legyen a 
hegyvidéki régiókban, és hogy lépésekre van szükség az elsivatagosodás elleni harcban, 
továbbá hogy ösztönözni kell új lakosok bevándorlását;

18. hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy magas színvonalú általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokat biztosítsanak, hogy javítsák a hegyvidéki területek elérhetőségét és 
egymással való összekapcsolását, és biztosítsák a szükséges infrastruktúrát, különösen az 
utas- és áruszállítás tekintetében, az oktatásban, a tudásalapú gazdaságban és a 
kommunikációs hálózatokban (ideértve a szélessávú hozzáférést) a felvidéki piacok és a 
városi területek közötti kapcsolatok megkönnyítése érdekében; felhívja az illetékes 
hatóságokat, hogy e célból mozdítsák elő az állami és magánszféra partnerségét;

19. szükségesnek tartja a hegyvidéki területeken a mezőgazdasággal foglalkozó helyi 
továbbképző központokba való befektetést, hogy olyan szakembereket képezzenek ki, 
akik képesek egy hegyvidéki környezetben irányítani a tevékenységeket, védeni a 
területet és fejleszteni a mezőgazdaságot.
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