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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že Zmluva o založení Európskeho spoločenstva zmenená a doplnená 
Lisabonskou zmluvou v článku 158 o politike súdržnosti označuje horské regióny ako 
regióny trvalo znevýhodnené prírodnými podmienkami, zároveň uznáva ich rozmanitosť 
a žiada, aby sa im venovala osobitná pozornosť; vyslovuje však poľutovanie nad tým, že 
Komisia aj napriek početným žiadostiam Európskeho parlamentu doteraz nevypracovala 
komplexnú stratégiu na účinnú podporu horských regiónov a iných regiónov trvalo 
znevýhodnených prírodnými podmienkami;

2. zdôrazňuje, že je potrebné v praxi dobre koordinovať politiky Spoločenstva zamerané 
na zabezpečenie harmonického rozvoja, a to najmä v prípade regiónov trvalo 
znevýhodnených prírodnými podmienkami, ako sú horské regióny; v tejto súvislosti 
vyjadruje pochybnosti o užitočnosti oddelenia kohéznej politiky Spoločenstva od rozvoja 
vidieka, ku ktorému došlo (v dôsledku začlenenia Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka do SPP) v súčasnom programovacom období 2007 - 2013; 
domnieva sa, že tento nový prístup treba pozorne sledovať, aby bolo možné zhodnotiť 
jeho vplyv na regionálny rozvoj;

3. pripomína, že horské regióny sú znevýhodnené prírodnými podmienkami, v dôsledku 
ktorých sa poľnohospodárstvo ťažšie prispôsobuje podmienkam konkurencie a zvyšujú sa 
jeho náklady, ktoré mu neumožňujú vyrábať konkurencieschopné lacné produkty;

4. navrhuje, aby Komisia s ohľadom na zelenú knihu o územnej súdržnosti, ktorá sa má 
prijať na jeseň roku 2008, a v súlade s cieľmi Územného programu a Európskej územnej 
stratégie (EÚS) prijala v spolupráci s členskými štátmi územný prístup zameraný 
na riešenie problémov v rozličných typoch horských regiónov a aby tieto opatrenia 
zakotvila v budúcom legislatívnom balíku o štrukturálnych fondoch;

5. vyjadruje želanie, aby Komisia vypracovala skutočnú integrovanú európsku stratégiu 
pre hory, a uverejnenie zelenej knihy o horách považuje za dôležitý prvý krok týmto 
smerom; vyzýva Komisiu, aby začala rozsiahlu verejnú diskusiu za účasti regionálnych 
a miestnych orgánov, sociálno-ekonomických a environmentálnych subjektov, ako aj 
národných a európskych združení zastupujúcich regionálne orgány horských regiónov 
s cieľom lepšie zmapovať situáciu v týchto regiónoch;

6. vyzýva Komisiu, aby v rámci plánu práce Monitorovacej siete pre európske územné 
plánovanie (ESPON) venovala osobitnú pozornosť situácii regiónov trvalo 
znevýhodnených prírodnými podmienkami, ako sú horské regióny; domnieva sa, že 
skutočná a dôkladná znalosť situácie v horských regiónoch je nevyhnutnou podmienkou 
vypracovania špecializovaných opatrení, ktoré umožnia adresnejšie riešiť problémy 
týchto regiónov;

7. vyzýva na lepšiu koordináciu rozvoja vidieka a štrukturálnej pomoci a na rozvoj 
spoločných programov;
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8. pripomína, že horské regióny umožňujú kvalitnú poľnohospodársku produkciu, väčšiu 
rozmanitosť poľnohospodárskych produktov na európskom trhu, zachovanie určitých 
rastlinných a živočíšnych druhov, ochranu tradícií, priemyselnú činnosť a cestovný ruch, 
boj proti zmenám klímy prostredníctvom ochrany biodiverzity a zachytávaním CO2
trvalými trávnatými plochami a lesným porastom a že udržateľné využívanie lesov 
umožní vyrábať energiu z odpadu z dreva;

9. zdôrazňuje dôležitosť otázky hospodárenia s vodou v horských regiónoch a vyzýva 
Komisiu, aby povzbudzovala miestne a regionálne orgány k rozvoju všestrannej 
solidarity medzi oblasťami v horných a dolných úsekoch povodí a aby primeranými 
finančnými prostriedkami podporovala udržateľné využívanie vodných zdrojov v týchto 
regiónoch;

10. zdôrazňuje, že tieto regióny sú osobitne ohrozené dôsledkami zmeny klímy a vyzýva 
Komisiu, členské štáty a príslušné regionálne a miestne orgány, aby presadzovali 
bezodkladné vykonávanie opatrení na ochranu pred živelnými pohromami v týchto 
regiónoch, predovšetkým pred lesnými požiarmi;

11. poukazuje na to, že horské oblasti potrebujú nové nástroje na ochranu územia 
pred povodňami s dôrazom na protipovodňovú prevenciu, pričom poľnohospodári a 
lesníci môžu protipovodňové opatrenia zabezpečovať prostredníctvom priamych platieb 
na plochu, ktoré dostávajú v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky;

12. upozorňuje, že treba zabezpečiť dôkladnú plošnú protieróznu ochranu pôdy, budovanie 
a udržiavanie vodonosných vrstiev ako súčasti poľnohospodárskej a lesníckej praxe 
pre minimalizáciu rizík výskytu povodní, pôdnej erózie a pre uplatňovanie prevencie 
pred suchom a požiarmi, ako aj pre účely zväčšovania zásob podzemných a povrchových 
vôd v krajine;

13. zdôrazňuje význam zavedenia integrovaného prístupu do rozhodovacích a riadiacich 
procesov ako územné plánovanie, povoľovanie stavieb a renovácia sídiel pomocou 
environmentálnych, pamiatkarských a urbanistických opatrení s cieľom zabezpečiť trvalo 
udržateľný rozvoj horských oblastí; odporúča využiť potenciál hôr pre komplexný rozvoj 
cestovného ruchu a uplatňovanie inovácie pri územnom rozvoji a na tento účel podporuje 
miestne a decentralizované iniciatívy a spoluprácu medzi horskými oblasťami;

14. odporúča členským štátom zlepšovať štruktúru a formy poskytovania finančnej pomoci 
na podporu rozvoja horských oblastí a zároveň zjednodušovať administratívne postupy 
a prístup ku zdrojom určeným na podporu ochrany a udržateľného využívania hodnôt 
územia, ktorými sú kultúrne dedičstvo, prírodné a ľudské zdroje;

15. domnieva sa, že na zachovanie ďalších činností, ako sú využívanie biomasy 
a agroturistika, ktoré umožnia zvýšenie príjmov miestneho obyvateľstva, je v horských 
regiónoch potrebné trvalo udržateľné, modernizované a multifunkčné 
poľnohospodárstvo, a žiada Komisiu a Radu, aby v spoločnej poľnohospodárskej politike 
a v regionálnej politike osobitným spôsobom zohľadňovali potreby horských regiónov, 
ktorými sú príchod nových poľnohospodárov, kompenzácia zvýšených nákladov 
spojených s problémom sťaženej prístupnosti, napríklad pri zbere mlieka, udržiavanie 
služieb vo vidieckych oblastiach, rozvoj dopravnej infraštruktúry, atď.;
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16. zdôrazňuje, že výnimky a osobitné podporné opatrenia sa musia obmedziť na obzvlášť 
znevýhodnené regióny a nesmú viesť k narušeniu hospodárskej súťaže 
na poľnohospodárskych trhoch;

17. je presvedčený, že zachovanie dostatočnej hustoty obyvateľstva v horských oblastiach 
by malo byť prioritou a že treba prijať opatrenia na boj proti dezertifikácii a na prilákanie 
nových obyvateľov;

18. trvá na tom, že je dôležité zabezpečiť vysokú úroveň služieb všeobecného hospodárskeho 
záujmu, zlepšiť prístupnosť a vzájomné prepojenie horských oblastí a vytvoriť potrebnú 
infraštruktúru, najmä čo sa týka osobnej a nákladnej dopravy, vzdelávania, znalostnej 
ekonomiky a komunikačných sietí (vrátane širokopásmového prístupu), aby sa zlepšilo 
prepojenie medzi trhmi vo vyššie položených oblastiach a mestskými oblasťami; vyzýva 
príslušné orgány, aby v tomto záujme podporovali verejno-súkromné partnerstvá;

19. domnieva sa, že je potrebné investovať do miestnych centier ďalšieho vzdelávania 
v oblasti ekonomiky poľnohospodárstva horských regiónov s cieľom vyškoliť 
odborníkov schopných riadiť činnosti v horskom prostredí, ochraňovať pôdu a rozvíjať 
poľnohospodárstvo;
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