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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da člen 158 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki jo spreminja 
lizbonska pogodba, o kohezijski politiki določa, da so gorske regije območja s stalnimi 
težkimi naravnimi razmerami, priznava pa njihovo drugačnost ter zahteva, da se jim 
posveti posebno pozornost; kljub temu obžaluje, da Komisija še ni uspela pripraviti 
celovite strategije za učinkovito podporo gorskih in drugih regij s stalnimi težkimi 
naravnimi razmerami, čeprav je Evropski parlament to že večkrat zahteval;

2. poudarja potrebo po dobrem usklajevanju različnih politik Skupnosti na terenu, da se 
zagotovi skladen razvoj, zlasti v regijah, kot so gorske regije, ki so v slabšem položaju 
zaradi stalnih težkih naravnih razmer; je v zvezi s tem zaskrbljen glede koristnosti 
ločevanja kohezijske politike Skupnosti od razvoja podeželja v sedanjem programskem 
obdobju 2007–2013 (ki je posledica vključitve Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja v skupno kmetijsko politiko); meni, da je treba ta nov pristop pozorno 
spremljati, da se oceni njegov vpliv na regionalni razvoj;

3. poudarja, da se v gorskih regijah zaradi težkih razmer kmetijstvo težje prilagodi 
konkurenčnim pogojem in da težke razmere povzročajo dodatne stroške, zaradi česar 
kmetijstvo ne more proizvajati zelo konkurenčnih proizvodov po nizkih cenah;

4. predlaga, naj Komisija v zeleni knjigi o ozemeljski koheziji Evropske unije, ki naj bi bila 
objavljena jeseni 2008, ter v skladu s cilji ozemeljske agende in Evropske perspektive 
prostorskega razvoja, v sodelovanju z državami članicami sprejme ozemeljski pristop pri 
obravnavi problematike v različnih vrstah gorskih ozemelj in zagotovi ukrepe v tem 
smislu v naslednjem zakonodajnem paketu o strukturnih skladih;

5. želi, da Komisija razvije resnično integrirano evropsko strategijo v korist gorskih regij, in 
meni, da je objava zelene knjige o gorah pomemben prvi korak v tej smeri; poziva 
Komisijo, naj začne obsežno javno posvetovanje, ki bo vključevalo regionalne in lokalne 
organe, socialno-ekonomske in okoljske udeležence ter nacionalna in evropska združenja, 
ki zastopajo regionalne organe v gorskih regijah, da se bolje opredelijo razmere v teh 
regijah;

6. poziva Komisijo, naj v okviru delovnega programa Evropskega omrežja za opazovanje 
prostorskega razvoja nameni posebno pozornost stanju regij, ki so v slabšem položaju 
zaradi stalnih težkih naravnih razmer, kot so gorske regije; meni, da je ustrezno in 
temeljito poznavanje razmer v gorskih regijah bistveno, da se lahko pripravijo raznovrstni 
ukrepi za boljše reševanje težav teh regij;

7. poziva k večji usklajenosti razvoja podeželja in strukturne podpore ter razvoju skupnih 
programov;

8. opozarja, da je v gorskih regijah možna kakovostna kmetijska proizvodnja, lahko se 
zagotovi večja raznovrstnost kmetijskih proizvodov na evropskem trgu, ohranjajo 
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nekatere živalske in rastlinske vrste, podpirajo tradicije ter spodbujajo industrijske in 
turistične dejavnosti, možen je boj proti podnebnim spremembam z ohranjanjem biotske 
raznovrstnosti, gozdovi in trajna travnata območja pa vežejo nase CO2, trajnostno 
izkoriščanje gozdov pa bo omogočilo proizvodnjo energije iz lesnih odpadkov;

9. poudarja pomen gospodarjenja z vodami v gorskih območjih in poziva Komisijo, naj 
spodbuja lokalne in regionalne oblasti k razvijanju solidarnosti med višje in nižje 
ležečimi porabniki ter naj tudi z ustreznimi finančnimi sredstvi podpre trajnostno rabo 
vodnih virov na teh območjih;

10. poudarja, da so te regije posebno občutljive za posledice podnebnih sprememb; poziva 
Komisijo, države članice ter pristojne regionalne in lokalne organe, naj spodbujajo 
takojšnje izvajanje ukrepov za zagotovitev zaščite pred naravnimi katastrofami v teh 
regijah, zlasti gozdnimi požari;

11. poudarja, da gorske regije potrebujejo nove načine zaščite svojega ozemlja pred 
poplavami (s poudarkom na preprečevanju poplav), medtem ko kmetje in gozdarji lahko 
podprejo ukrepe za preprečevanje poplav z neposrednimi plačili na površino, ki jih 
prejemajo v okviru skupne kmetijske politike;

12. poudarja, da morata biti temeljita in obsežna protierozijska zaščita tal in stavb ter 
ohranjanje vodonosnikov sestavni del kmetijske in gozdarske prakse, da se zmanjšajo 
nevarnosti poplav in erozije tal, preprečijo suše in gozdni požari ter povečajo zaloge 
podzemne in površinske vode na podeželju;

13. poudarja, da je uvedba integriranega pristopa k sprejemanju odločitev in upravnim 
postopkom, kot so regionalno načrtovanje, izdaja dovoljenj za gradbene projekte, obnova 
stanovanj s pomočjo okoljskih praks ter praks, povezanih z dediščino in urbanističnim 
načrtovanjem, da se zagotovi trajnostni razvoj v gorskih regijah; priporoča, da se 
potencial gorskih regij izkoristi za spodbujanje vsestranskega razvoja turizma in uporabe 
inovacij na področju prostorskega razvoja, ter v ta namen spodbuja lokalne in 
decentralizirane pobude in sodelovanje med različnimi gorskimi območji;

14. državam članicam svetuje, naj izboljšajo strukture in postopke za zagotovitev finančne 
pomoči, ki je namenjena podpori razvoja gorskih regij, ter hkrati poenostavijo upravne 
postopke in dostop do sredstev, katerih namen je podpreti zaščito in trajnostno uporabo 
bogastva ozemlja: kulturne dediščine ter naravnih in človeških virov;

15. meni, je v gorskih regijah nujno potrebno trajnostno, posodobljeno in večnamensko 
kmetijstvo za ohranjanje drugih dejavnosti, kot sta izkoriščanje biomase in kmečki 
turizem, da se tako poveča dobiček lokalnih prebivalcev, in poziva Komisijo in Svet, naj 
posebej upoštevata potrebe gorskih regij pri skupni kmetijski politiki in regionalni 
politiki: prihod novih kmetov, nadomestilo za dodatne stroške, povezane s problemom 
dostopnosti, na primer v zvezi z zbiranjem mleka, ohranjanjem storitev na podeželskih 
območjih, razvojem prometne infrastrukture itd.;

16. poudarja, da morajo biti izjeme in posebni podporni ukrepi omejeni na zelo prikrajšana 
območja ter da ne smejo povzročiti izkrivljanja konkurence na kmetijskih trgih;
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17. izraža prepričanje, da je prednostna naloga ohranjanje zadostne poseljenosti gorskih regij, 
ter da je treba sprejeti ukrepe za boj proti dezertifikacija in privabljanje novih 
prebivalcev;

18. poudarja, kako pomembno je zagotoviti visoko raven storitev splošnega gospodarskega 
interesa, izboljšati dostopnost in povezave gorskih območij ter poskrbeti za potrebno 
infrastrukturo, zlasti za promet potnikov in tovora, izobraževanje, gospodarstvo, 
temelječe na znanju, ter komunikacijska omrežja (vključno s širokopasovnim dostopom), 
da se poenostavijo zveze med trgi na goratih območjih in mestnimi območji; poziva 
pristojne organe, naj v ta namen spodbujajo javno-zasebna partnerstva;

19. meni, da je treba vlagati v lokalne centre za nadaljnje usposabljanje na področju 
kmetijskega gospodarstva za gorska območja, da se usposobijo strokovnjaki, ki bodo 
lahko upravljali dejavnosti v gorskem okolju, zaščitili ozemlje in razvijali kmetijstvo.
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