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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka ar Lisabonas līgumu grozītā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 158. pantā 
par kohēzijas politiku ir norādīts, ka kalnu reģioni pastāvīgi piedzīvo dabīgas grūtības, 
vienlaicīgi atzīstot to daudzveidību, un prasa pievērst tiem īpašu uzmanību; tomēr pauž 
nožēlu, ka Komisija par spīti vairākkārtējām Eiropas Parlamenta prasībām vēl nav spējusi 
izstrādāt visaptverošu stratēģiju, lai efektīvi atbalstītu kalnu reģionus un citus reģionus, 
kuri pastāvīgi piedzīvo dabīgas grūtības;

2. uzsver, ka ir labi jākoordinē dažādi Kopienas politikas virzieni vienmērīgas attīstības 
nodrošināšanai, jo īpaši tādos reģionos kā kalnu reģioni, kas pastāvīgi piedzīvo dabīgas 
grūtības; šajā sakarā pauž bažas par to, vai pašreizējā 2007.–2013. gada plānošanas 
laikposmā ir lietderīgi nodalīt Kopienas kohēzijas politiku no lauku attīstības politikas 
(kas izriet no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai integrācijas KLP); uzskata, 
ka šī jaunā pieeja ir stingri jāuzrauga, lai novērtētu tās ietekmi uz reģionālo attīstību;

3. uzsver, ka kalnu reģioni cieš no grūtībām, kas lauksaimniecības nozarei traucē pielāgoties 
konkurence apstākļiem un rada papildu izmaksas, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt 
konkurētspējīgus produktus par zemām cenām;

4. ierosina, lai Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm, ņemot vērā 2008. gada rudenī pieņemt 
paredzēto Zaļo grāmatu par ES teritoriālo kohēziju, kā arī teritoriālās attīstības 
programmas un Eiropas Telpiskās attīstības perspektīvas mērķus, pieņemtu teritoriālo 
pieeju, lai risinātu dažādās problēmas, kas sastopamas kalnu teritorijās, un šos pasākumus 
paredzētu nākamajā struktūrfondu politikas tiesību aktu paketē;

5. vēlas, lai Komisija izveidotu patiesi vienotu Eiropas stratēģiju šajā jomā, un uzskata, ka 
pirmais nozīmīgais solis šajā virzienā būtu Zaļās grāmatas par kalnu reģioniem 
publicēšana; aicina Komisiju uzsākt plašu sabiedrisku apspriešanu, iesaistot reģionālās un 
vietējās iestādes, sociālekonomiskās un vides jomas dalībniekus, kā arī dalībvalstu un 
Eiropas līmeņa asociācijas, kuras pārstāv reģionālās iestādes kalnu reģionos, lai labāk 
novērtētu šo reģionu stāvokli;

6. aicina Komisiju attiecībā uz Eiropas Telpiskās plānošanas novērošanas tīklu (ESPON) 
īpašu uzmanību pievērst to reģionu stāvoklim, kuri cieši no pastāvīgām dabīgām 
grūtībām, piemēram, kalnu reģioniem; uzskata, ka pareiza un pilnīga informācija par 
kalnu reģionu stāvokli ir ļoti svarīga, lai varētu izstrādāt diferencētus pasākumus, kas 
paredzētu labākus risinājumus šo reģionu problēmām;

7. mudina labāk koordinēt lauku attīstības un strukturālo atbalstu un izstrādāt kopējas
programmas;

8. atgādina, ka kalnu reģionos tiek ražota kvalitatīva lauksaimniecības produkcija un 
Eiropas tirgum nodrošināta lielāka lauksaimniecības produktu dažādība, saglabātas 
noteiktas dzīvnieku un augu sugas, uzturētas tradīcijas un veicināta rūpniecības un 
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tūrisma joma, tiek veikti pasākumi, lai novērstu klimata pārmaiņas, aizsargājot bioloģisko 
daudzveidību un samazinot CO2 līmeni ar pastāvīgām zālaugu un mežu platībām, un ka 
ilgtspējīga mežu apsaimniekošana ļaus ražot enerģiju no koksnes atliekām;

9. uzsver ūdens resursu apsaimniekošanas nozīmi kalnu reģionos, aicina Komisiju mudināt 
vietējās un reģionālās iestādes ievērot gan ar lejteces, gan augšteces ūdens resursu 
lietotāju intereses, tostarp piešķirot atbilstīgu finansējumu, lai šajos reģionos atbalstītu 
ūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

10. uzsver, ka šie reģioni ir īpaši neaizsargāti pret klimata pārmaiņām, un aicina Komisiju, 
dalībvalstis un kompetentās reģionālās un vietējās iestādes veicināt tūlītēju pasākumu 
īstenošanu, lai šiem reģioniem sniegtu aizsardzību pret dabas katastrofām, jo īpaši meža 
ugunsgrēkiem;

11. uzsver, ka kalnu reģionos ir vajadzīgi jauni pretplūdu aizsardzības veidi (ar uzsvaru uz 
pretplūdu profilaksi), un ka lauksaimnieki un mežsaimnieki var atbalstīt pretplūdu 
profilakses pasākumus ar tiešiem platībatkarīgiem maksājumiem, kurus tie saņem 
saskaņā ar ES KLP;

12. uzsver, ka ir jānodrošina pilnīga un visaptveroša augsnes un ēku aizsardzība pret eroziju 
un pazemes ūdeņu saglabāšana un ka šiem pasākumiem ir jābūt lauksaimniecības un 
mežsaimniecības darbību sastāvdaļai, lai samazinātu plūdu un augsnes erozijas draudus 
un nepieļautu sausumu un meža ugunsgrēkus, kā arī lai lauku reģionos palielinātu 
gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu krājumus;

13. uzsver, cik svarīgi ir ieviest vienotu pieeju lēmumpieņemšanas un administratīvajām 
procedūrām, piemēram, reģionālajai plānošanai, būvniecības projektu licencēšanai un 
mājokļu renovācijai, izmantojot vides aizsardzības, kultūras mantojuma saglabāšanas un 
pilsētvides plānošanas pasākumus, lai kalnu reģionos nodrošinātu noturīgu attīstību; 
iesaka ņemt vērā kalnu reģionu potenciālu, lai veicinātu visaptverošu tūrisma attīstību un 
inovācijas izmantošanu zemes apbūvē, un šajā nolūkā mudina izstrādāt vietējas un 
decentralizētas iniciatīvas un īstenot sadarbību starp kalnu reģionu iedzīvotājiem;

14. iesaka dalībvalstīm uzlabot kalnu reģionu attīstībai paredzētās finansiālās palīdzības 
nodrošināšanas struktūru un procedūras un vienlaicīgi vienkāršot administratīvas 
procedūras un piekļuvi līdzekļiem, kas paredzēti, lai aizsargātu un ilgtspējīgi izmantotu 
šo teritoriju vērtības — kultūras mantojumu un dabas un cilvēku resursus;

15. uzskata, ka kalnu reģionos ir vajadzīga noturīga un dinamiska lauksaimniecība, lai varētu 
turpināt pārējās darbības, piemēram, biomasas izmantošanu un lauku tūrisma attīstību, 
tādējādi palielinot vietējo iedzīvotāju ienākumus, un aicina Komisiju un Padomi KLP un 
reģionālajā politikā īpaši ņemt vērā kalnu reģionu vajadzības — jaunu lauksaimnieku 
piesaisti, kompensācijas par papildu izmaksām saistībā ar nepieejamības problēmu, 
piemēram, attiecībā uz piena savākšanu, pakalpojumu nodrošināšanu lauku apgabalos, 
transporta infrastruktūras izveidi u.c.;

16. uzsver, ka izņēmumi un īpaši atbalsta pasākumi ir jāpiešķir īpaši nelabvēlīgiem apvidiem 
un tie lauksaimniecības tirgū nedrīkst radīt konkurences traucējumus;
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17. ir pārliecināts, ka pietiekama iedzīvotāju blīvuma nodrošināšana kalnu reģionos ir 
prioritāte un ir jāparedz pasākumi, lai novērstu pārtuksnešošanos un piesaistītu jaunus 
iedzīvotājus;

18. uzstāj, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt augsta līmeņa pakalpojumus ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi, uzlabot piekļuvi kalnu reģioniem un to savstarpējo 
savienojamību, kā arī nodrošināt vajadzīgo infrastruktūru, jo īpaši pasažieru un kravas 
pārvadājumu, izglītības, uz zināšanām balstītas ekonomikas un sakaru (tostarp platjoslas 
piekļuves tīkla) jomā, lai sekmētu kalnu reģionu tirgus un pilsētu kontaktus; aicina
atbildīgās iestādes šajā nolūka veicināt publiskā un privātā sektora partnerību;

19. uzskata, ka ir jāiegulda līdzekļi vietējos tālākizglītības centros, kur varētu apgūt kalnu 
reģionu lauksaimniecības ekonomiku, tādējādi sagatavojot speciālistus, kuri spēj strādāt 
kalnu reģionos, aizsargāt zemi un attīstīt lauksaimniecību.
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