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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad Lisabonos sutartimi pakeistame Europos Bendrijos steigimo sutarties 158 
straipsnyje dėl sanglaudos politikos nurodyta, kad kalnuoti regionai – tai vietovės, kurių 
gamtinės sąlygos yra nepalankios, pripažįstant, kad jie gali būti įvairūs, ir prašoma jiems 
skirti ypatingą dėmesį; tačiau apgailestauja, kad Komisija iki šiol nesugebėjo parengti 
kalnuotiems regionams ir kitoms vietovėms, kurių gamtinės sąlygos yra nepalankios, 
skirtos visapusės veiksmingos paramos strategijos, nors Europos Parlamentas daug kartų 
to prašė;

2. pabrėžia, kad reikia gerai suderinti įvairią Bendrijos politiką, skirtą užtikrinti darnų 
vystymąsi, ypač kalnuotuose regionuose, kurių gamtinės sąlygos nepalankios; šiuo 
atžvilgiu yra susirūpinęs, ar naudinga dabartiniu 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
atskirti Bendrijos sanglaudos politiką nuo kaimo plėtros (tai įvyks Europos žemės ūkio 
fondą kaimo plėtrai integruojant į BŽŪP); mano, kad šį naują požiūrį reikia nuodugniai 
apsvarstyti ir įvertinti, kokį poveikį jis turės regioniniam vystymuisi;

3. atkreipia dėmesį, kad kalnuotuose regionuose, kurių gamtinės sąlygos nepalankios, žemės 
ūkiui sunkiau prisitaikyti prie konkurencijos sąlygų ir prireikia papildomų sąnaudų, todėl 
čia žemės ūkio gamintojai negali išauginti produkcijos, kuri būtų konkurencinga ir 
nebrangi;

4. siūlo Komisijai, atsižvelgiant į žaliąją knygą dėl teritorinės sanglaudos, kuri bus priimta 
2008 m. rudenį, ir laikantis Teritorinės darbotvarkės tikslų ir Europos teritorijų planavimo 
perspektyvos nuostatų, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis pateikti teritorinį 
požiūrį, kuris padėtų išspręsti problemas, kylančias įvairių tipų kalnuotuose regionuose, ir 
pasirūpinti, kad tokios priemonės būtų numatytos būsimame struktūrinių fondų teisės 
aktų pakete;5. pageidauja, kad Komisija parengtų tikrą integruotą kalnuotų vietovių 
rėmimo Europos strategiją, ir mano, kad žaliosios knygos dėl kalnuotų regionų 
paskelbimas bus svarbus pirmasis žingsnis šia linkme; ragina Komisiją pradėti plataus 
masto viešas konsultacijas įtraukiant regionų ir vietos valdžios institucijas, socialinės, 
ekonominės ir aplinkos apsaugos sferų dalyvius, taip pat nacionalines ir Europos 
asociacijas, atstovaujančias kalnuotų vietovių regioninėms valdžios institucijoms, kad 
būtų geriau suprasta padėtis šiose vietovėse;

6. ragina Komisiją vykdant Europos teritorijų planavimo stebėsenos tinklo darbo programą 
ypač atkreipti dėmesį į padėtį vietovėse, kurių gamtinės sąlygos nepalankios, pavyzdžiui, 
kalnuotuose regionuose; mano, kad patikimos ir išsamios žinios apie padėtį kalnuotuose 
regionuose būtinos norint sukurti diferencijuotas priemones, kuriomis būtų geriau 
sprendžiamos šiuose regionuose iškilusios problemos;

7. ragina geriau koordinuoti kaimo plėtrą ir struktūrinę paramą ir kurti bendras programas;

8. 4. primena, kad kalnuotuose regionuose gali būti gaminami kokybiški žemės ūkio 
gaminiai, išplečiama žemės ūkio gaminių įvairovė Europos rinkoje, išsaugojami tam tikrų 
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rūšių gyvūnai ir augalai, išlaikomos tradicijos ir skatinama pramoninė ir turizmo veikla, 
kovojama prieš klimato kaitą saugant biologinę įvairovę, jų daugiametėse ganyklose ir 
miškuose surenkamas anglies dioksidas, ir kad laikantis tvaraus miškų ūkio 
eksploatavimo principų bus galima gaminti energiją naudojant medienos atliekas;

9. pabrėžia kalnuotų vietovių vandens išteklių valdymo klausimo svarbą, ragina Komisiją 
skatinti vietos ir regionines valdžios institucijas plėtoti žemupių ir aukštupių naudotojų 
solidarumą, įskaitant atitinkamo finansavimo tausiam vandens išteklių naudojimui remti 
šiose vietovėse skyrimą;

10. pabrėžia, kad šie regionai ypač jautrūs klimato kaitos įtakai, ir ragina Komisiją, valstybes 
nares ir kompetentingas regioninės ir vietos valdžios institucijas skatinti nedelsiant 
įgyvendinti priemones, kad šiuose regionuose būtų apsisaugota nuo stichinių nelaimių, 
ypač miškų gaisrų;

11. pabrėžia, kad kalnuotuose regionuose reikia ieškoti naujų būdų, kaip apsaugoti teritorijas 
nuo potvynių (sutelkiant dėmesį į potvynių prevenciją), o ūkininkai ir miškininkai galėtų 
prisidėti prie potvynių prevencijos, panaudodami tiesiogines išmokas, gautas 
įgyvendinant BŽŪP;

12. pabrėžia, kad visapusiška ir nuosekli dirvožemio, statinių apsauga nuo erozijos ir 
vandeningųjų sluoksnių apsauga turi būti sudedamoji žemės ūkio ir miškų ūkio veiklos 
dalis, siekiant sumažinti potvynių grėsmę ir dirvožemio eroziją, užkirsti kelią sausroms ir 
miškų gaisrams, taip pat siekiant padidinti požeminio ir paviršinio vandens tiekimą kaimo 
vietovėse;

13. pabrėžia, kad svarbu pradėti įgyvendinti integruotą požiūrį priimant sprendimus ir 
atliekant administracines procedūras, pavyzdžiui, vykdant regioninį planavimą, išduodant 
leidimus vykdyti statybas ir atnaujinti statinius laikantis aplinkos apsaugos, paveldo ir 
miestų planavimo taisyklių, kad būtų užtikrintas tvarus vystymasis kalnuotuose 
regionuose; rekomenduoja kalnuotų regionų potencialą panaudoti siekiant skatinti 
visapusį turizmo vystymą ir naujovių naudojimą vystant kraštą, ir šiuo tikslu skatina 
vietines ir decentralizuotas iniciatyvas bei skirtingų kalnų regionų bendradarbiavimą;

14. pataria valstybėms narėms gerinti finansinės pagalbos, skirtos kalnuotų regionų 
vystymuisi remti, struktūrą ir teikimo procedūras, bet kartu administracinę tvarką daryti 
paprastesnę, kad ištekliai, skirti krašto vertybių (kultūros paveldo, gamtos ir žmogiškųjų 
išteklių) apsaugai ir tausiam naudojimui, būtų lengviau prieinami;

15. mano, kad kitų veiklos rūšių, tokių kaip biomasės naudojimo ir agroturizmo, kurios 
padidina vietos žmonių pajamas, išsaugojimui tvarus, modernizuotas ir daugiafunkcinis 
žemės ūkis yra būtinas, ir prašo Komisijos ir Tarybos įgyvendinant BŽŪP bei regioninę 
politiką ypač atsižvelgti į kalnuotų regionų poreikius: naujų ūkininkų atvykimą, 
papildomų išlaidų, susijusių su nepasiekiamumu, pavyzdžiui, surenkant pieną, 
kompensavimą, paslaugų teikimo kaimo vietovėse išsaugojimą, transporto infrastruktūros 
vystymą ir t. t.;

16. pabrėžia, kad išimtys ir specialios paramos priemonės turi būti taikomos tiktai 
regionuose, kuriuose sąlygos ypač nepalankios, kad nebūtų iškreiptos konkurencijos 
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sąlygos žemės ūkio rinkose;

17. yra įsitikinęs, kad reikia teikti pirmenybę pakankamo gyventojų tankumo išsaugojimui 
kalnuotuose regionuose ir kad būtina imtis kovos prieš dykumėjimą priemonių ir 
pritraukti naujų žmonių;

18. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti aukštą visuotinės ekonominės svarbos paslaugų lygį, 
pagerinti prieigą į regionus, kalnuotų vietovių tarpusavio ryšį ir sukurti reikiamas 
infrastruktūras, ypač keleivių ir krovinių transporto, švietimo, žiniomis grindžiamos 
ekonomikos ir ryšių tinklų (įskaitant plačiajuostį ryšį) srityse, siekiant palengvinti ryšius 
su kalnuotų regionų rinkomis ir miestais; ragina kompetentingas institucijas skatinti 
šiems tikslams skirtą viešojo bei privačiojo sektorių partnerystę.

19. mano, kad būtina investuoti kuriant šiose vietose pažangius kalnuotų vietovių žemės ūkio 
ekonomikos mokymo centrus, kad būtų išugdyti profesionalai, gebantys vadovauti darbui 
kalnų sąlygomis, tausoti kraštą ir vystyti žemės ūkį.
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