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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. podkreśla, że art. 158 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zmienionego na 
mocy Traktatu Lizbońskiego, dotyczący polityki spójności określa regiony górskie jako 
cierpiące na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków, uznając 
jednocześnie ich różnorodność, i zwraca się o zwrócenie na takie obszary szczególnej 
uwagi; wyraża jednak ubolewanie, że Komisja dotychczas nie opracowała kompleksowej 
strategii na rzecz skutecznego wsparcia regionów górskich i innych regionów cierpiących 
na skutek trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych, pomimo licznych 
odnośnych wniosków ze strony Parlamentu Europejskiego;

2. podkreśla potrzebę właściwej koordynacji różnorakich strategii politycznych Wspólnoty 
mających na celu zapewnienie harmonijnego rozwoju, w szczególności regionów, takich 
jak regiony górskie, które cierpią na skutek trwałych niekorzystnych warunków 
przyrodniczych; w związku z tym zastanawia się nad przydatnością oddzielenia 
wspólnotowej polityki spójności od rozwoju obszarów wiejskich w obecnym okresie 
programowania na lata 2007-2013 (wynikającego z włączenia Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do WPR); uważa, że to nowe podejście 
należy ściśle monitorować w celu oceny jego wpływu na rozwój regionalny;

3. przypomina, że regiony górskie cierpią na skutek niekorzystnych warunków, które 
sprawiają, że rolnictwu trudniej dostosować się do warunków konkurencji, i powodują 
dodatkowe koszty, uniemożliwiające temu rolnictwu wytwarzanie bardzo 
konkurencyjnych produktów po niskich cenach;

4. proponuje, aby w kontekście Zielonej księgi w sprawie spójności terytorialnej, która ma 
zostać przyjęta jesienią 2008 r., oraz zgodnie z celami określonymi w agendzie 
terytorialnej i schemacie rozwoju przestrzeni wspólnotowej (ESDP) Komisja – we 
współpracy z państwami członkowskimi – przyjęła podejście terytorialne w celu 
rozwiązania problemów charakterystycznych dla różnego rodzaju obszarów górskich 
oraz przewidziała takie środki w następnym pakiecie legislacyjnym dotyczącym funduszy 
strukturalnych;

5. pragnie, aby Komisja opracowała rzeczywistą, zintegrowaną strategię europejską dla 
regionów górskich, i uważa publikację Zielonej księgi w sprawie gór za ważny pierwszy 
krok w tym kierunku; wzywa Komisję do przeprowadzenia szeroko zakrojonych 
konsultacji publicznych z udziałem władz regionalnych i lokalnych, podmiotów 
społeczno-gospodarczych i środowiskowych, jak również krajowych i europejskich 
stowarzyszeń reprezentujących regionalne władze regionów górskich, w celu lepszego 
rozpoznania sytuacji w tych regionach;

6. wzywa Komisję – w kontekście programu prac Europejskiej Sieci Obserwacyjnej 
Planowania Przestrzennego (ESPON) – do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację 
w regionach cierpiących na skutek trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych, 
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takich jak regiony górskie; uważa, że solidna i dogłębna znajomość sytuacji w regionach 
górskich ma kluczowe znaczenie dla opracowania zróżnicowanych środków, lepiej 
służących rozwiązywaniu problemów tych regionów;

7. wzywa do lepszej koordynacji rozwoju obszarów wiejskich i wsparcia strukturalnego 
oraz do opracowania wspólnych programów;

8. przypomina, że regiony górskie mogą dostarczać produkcji rolnej dobrej jakości oraz 
bardziej zróżnicowanych produktów rolnych na rynku europejskim, chroniąc niektóre 
gatunki zwierząt i roślin, podtrzymując tradycje oraz promując różne rodzaje działalności 
przemysłowej i turystycznej, a także mogą przyczyniać się do walki ze zmianami 
klimatycznymi poprzez ochronę bioróżnorodności i pobieranie dwutlenku węgla przez 
łąki naturalne i lasy, oraz że zrównoważona eksploatacja lasów umożliwi produkcję 
energii z odpadów drzewnych;

9. podkreśla znaczenie kwestii gospodarki wodnej na obszarach górskich i wzywa Komisję 
do zachęcania władz lokalnych i regionalnych do budowania poczucia solidarności 
między użytkownikami w górnych i dolnych odcinkach rzek także poprzez wsparcie 
zrównoważonego zużycia zasobów wodnych na tych obszarach przy pomocy 
odpowiednich środków finansowych;

10. podkreśla, że regiony te są szczególnie narażone na skutki zmian klimatycznych, i wzywa 
Komisję, państwa członkowskie oraz właściwe władze regionalne i lokalne do popierania 
bezzwłocznego wdrożenia w tych regionach środków mających na celu ochronę przed 
klęskami żywiołowymi, zwłaszcza pożarami lasów;

11. podkreśla, że w regionach górskich potrzebne są nowe sposoby ochrony tych obszarów 
przed powodziami (z położeniem nacisku na zapobieganie powodziom), przy czym 
rolnicy i leśnicy mogą wesprzeć środki służące zapobieganiu powodziom przy pomocy 
bezpośrednich płatności obszarowych, które otrzymują w ramach WPR;

12. podkreśla, że jako istotny element działalności rolnej i leśnej należy zapewnić dokładną 
i wszechstronną ochronę przed erozją gleby i budynków oraz zachowanie warstwy 
wodonośnej w celu minimalizacji ryzyka powodzi i erozji gleby oraz zapobiegania 
suszom i pożarom lasów, a także w celu zwiększenia zasobów wód gruntowych 
i powierzchniowych na terenach wiejskich;

13. podkreśla znaczenie wprowadzenia zintegrowanego podejścia do procesu podejmowania 
decyzji i procedur administracyjnych, takich jak planowanie regionalne, udzielanie 
zezwoleń na projekty budowlane i renowację budynków mieszkalnych z zastosowaniem 
rozwiązań z dziedziny środowiska naturalnego, ochrony dziedzictwa i planowania 
urbanistycznego, w celu zapewnienia trwałego rozwoju w regionach górskich; zaleca 
wykorzystywanie potencjału regionów górskich w celu propagowania kompleksowego 
rozwoju turystyki i stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zagospodarowania 
terenu i zachęca w związku z tym do zdecentralizowanych inicjatyw lokalnych 
i współpracy między regionami górskimi;

14. doradza państwom członkowskim poprawę struktury i procedur udzielania pomocy 
finansowej mającej na celu wsparcie rozwoju regionów górskich, a jednocześnie 
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uproszczenie procedur administracyjnych i dostępu do środków przeznaczonych na 
wsparcie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów terytorialnych: dziedzictwa 
kulturowego oraz zasobów przyrodniczych i ludzkich;

15. sądzi, że trwałe, zmodernizowane i wielofunkcyjne rolnictwo jest niezbędne na obszarach 
górskich do utrzymania innych rodzajów działalności, takich jak wykorzystanie biomasy 
i agroturystyka, przyczyniając się do wzrostu dochodów miejscowej ludności, i wzywa 
Komisję i Radę, aby w ramach WPR i polityki regionalnej wyraźnie uwzględniały 
potrzeby regionów górskich: napływ nowych rolników, rekompensatę z tytułu 
dodatkowych kosztów związanych z problemem niedostępności, na przykład 
w przypadku odbioru mleka, świadczenie usług na obszarach wiejskich oraz rozwój 
infrastruktury transportowej itd;

16. podkreśla, że odstępstwa i specjalne środki wsparcia muszą się ograniczać do obszarów 
będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji i nie można dopuścić, aby prowadziły one 
do zakłócenia konkurencji na rynkach rolnych;

17. jest przekonany o konieczności nadania priorytetowego charakteru zachowaniu 
dostatecznej gęstości zaludnienia w regionach górskich oraz o konieczności opracowania 
środków na rzecz walki z pustynnieniem i przyciągania nowych mieszkańców;

18. podkreśla znaczenie zapewnienia wysokiego poziomu usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym, poprawy dostępności i wzajemnych połączeń między regionami 
górskimi oraz dostarczenia niezbędnej infrastruktury, szczególnie w zakresie transportu 
pasażerskiego i towarowego, edukacji, gospodarki opartej na wiedzy i sieci 
komunikacyjnych (w tym dostępu szerokopasmowego), w celu ułatwienia łączności 
z rynkami na terenach wyżynnych i obszarami miejskimi; wzywa właściwe władze do 
wspierania w tym celu partnerstw publiczno-prywatnych;

19. uważa, że konieczne są inwestycje w lokalne ośrodki szkolenia w zakresie gospodarki 
rolnej na obszarach górskich na poziomie zaawansowanym, kształcące fachowców 
zdolnych do zarządzania działalnością w środowisku górskim, ochrony terenów 
i rozwijania rolnictwa.
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