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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o stavu a vyhlídkách zemědělství v horských oblastech
(2008/2066(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. září 2001 „25 let uplatňování právních předpisů 
Společenství ve prospěch zemědělství v horských regionech“1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2008 o kontrole stavu SZP2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. února 2006 o provádění strategie Evropské unie 
v oblasti lesního hospodářství3, 

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanovisko Výboru pro 
regionální rozvoj (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že horské oblasti tvoří 40 % evropského území a jsou domovem 19 % 
obyvatel Evropy4,

B. vzhledem k tomu, že horské oblasti jsou kulturní krajiny, které odrážejí vzájemné 
harmonické působení člověka a biosystémů a patří k přírodnímu dědictví,

C. vzhledem k tomu, že se na základě určitých vlastností (svažitost, výškové rozdíly, 
nepřístupnost, růst, povětrnostní podmínky) odlišují od jiných krajin v Evropské unii 
a v mnoha ohledech jsou „znevýhodněné“,

D. vzhledem k tomu, že horské oblasti v sobě skrývají potenciál/model pro kvalitní 
produkty, hodnotné služby a rekreační oblasti, který lze rozvinout a udržet pouze 
jednotným a dlouhodobě zaměřeným využíváním zdrojů a tradic,

E. vzhledem k tomu, že hory jsou „multifunkční“ životní prostředí, v němž je zemědělství 
a hospodářství úzce propojené se sociálními, kulturními a ekologickými aspekty, 

1. poukazuje na to, že se snahy členských států v souvislosti s horskými oblastmi výrazně 
liší a že nemají na zřeteli celkový rozvoj, nýbrž jsou zaměřeny výhradně na rozvoj 
určitého odvětví, a že neexistuje integrovaný rámec EU, jak tomu je například v případě 
mořských oblastí5; 

                                               
1 Úř. věst. C 72 E, 21.3.2002, s. 354.
2 Přijaté texty, P6_TA(2008)0093.
3 Přijaté texty, P6_TA(2006)0068.
4 Nordregio (2004): Mountain areas in Europe: Analysis of mountain areas in EU Member states, acceding and 
other European countries (Horské oblasti v Evropě: analýza horských oblastí v členských státech EU, 
přistupujících a jiných evropských státech).
5 KOM(2007) 0574.  
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2. vítá Zelenou knihu o územní soudržnosti jako východisko pro různé typy území Evropské 
unie; 

3. současně Komisi vyzývá, aby v rámci svých pravomocí vypracovala během šesti měsíců 
specifickou integrovanou strategii pro udržitelný rozvoj a využívání zdrojů horských 
oblastí; dále vyzývá k tomu, aby na jejím základě byly vytvořeny národní akční 
programy, které by obsahovaly konkrétní prováděcí opatření;  

4. zdůrazňuje nutnost evropské definice horských oblastí v souladu s vědeckými kritérii, 
která se promítnou i do přehodnocení znevýhodněných oblastí („Less Favoured Areas“) 
a do reforem SZP;

5. za účelem přenosu vědomostí a podpory inovací žádá, aby byl vytvořen přehled 
financovaných programů a projektů k tématům, která mají význam pro horské oblasti; 

6. zdůrazňuje, že zemědělství hraje v horských oblastech významnou úlohu pro produkci, 
komplexní údržbu a využívání krajiny a funguje jako multifunkční základna pro další 
hospodářská odvětví a jako prvek, který utváří tradiční kulturní krajiny a společenské 
vazby;

7. konstatuje, že zemědělství v horských regionech je v důsledku přírodních podmínek 
spojeno se zvýšenými náklady (mj. intenzita práce) a výdaji; 

8. cení si práce zemědělců hospodařících v horách; konstatuje, že rámcové podmínky pro 
jejich práci (zejména struktura vedlejších příjmů, modely kombinované mzdy) nesmí být 
ztěžovány byrokracií, nýbrž musí být zlepšovány součinností odvětvových politik;

9. zdůrazňuje, že poskytování vyrovnávacích plateb je v horských oblastech oprávněné 
i dlouhodobě vzhledem k nedostatečným možnostem alternativní produkce a že úplné 
oddělení („decoupling“) by vedlo k systematické redukci, která by zasáhla i jiná odvětví;

10. žádá výraznější podporu mladých zemědělců a rovných příležitostí pro ženy a muže 
(zejména pomocí opatření na podporu rodin a úpravou částečných úvazků), což jsou 
prvky, které určují existenci člověka; 

11. zdůrazňuje, že ke stabilitě a jistotě zemědělské výroby přispívají sdružení výrobců a je 
třeba je více podporovat;

12. žádá zvláštní finanční podporu pro produkci mléka, která kvůli nedostatku alternativních 
možností hraje v horských oblastech ústřední roli; v souvislosti s reformou kvót na mléko 
žádá, aby pro horské oblasti byla uplatněna strategie tzv. „měkkého přistání“ spolu 
s dalšími opatřeními ke zmírnění negativních vlivů;

13. připomíná, že malé a střední podniky v horských oblastech vyrábějí díky modernímu 
uplatňování tradičních vědomostí a výrobních postupů kvalitní produkty, jsou klíčovým 
prvkem pro zajištění pracovních míst, a je proto nutné brát na ně ohled v systémech 
podpory EU; 
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14. podtrhuje význam typických (kvalitních) produktů, který přesahuje vlastní odvětví; žádá, 
aby výše uvedená strategie zahrnovala opatření na ochranu těchto produktů, popř. jejich 
výrobních postupů; 

15. žádá vytvoření fondu pro znevýhodněné oblasti, včetně horských oblastí (mj. 
z prostředků druhého pilíře, které jsou z důvodu nedostatečného vnitrostátního 
spolufinancování nevyužité);

16. žádá, aby byla na základě článku 69 nařízení (ES) č. 1782/2003 zajištěna finanční 
podpora pro horské oblasti a konkrétní, nebyrokratický přístup k ní a aby byla navýšena 
horní hranice prostředků podle článku 69 na 20 %;

17. požaduje, aby byl při vytváření předpisů v oblasti zdraví a ochrany zvířat a podpory 
chovu brán ohled na přání chovatelů a majitelů zvířat v horských oblastech;  

18. žádá, aby se strategie zabývala krajinnými typy horských oblastí (horské pastviny, 
chráněné lesy, vysokohorské oblasti, louky) a stanovila udržitelné koncepce využívání 
horských pastvin, travnatých ploch a lesů, aby se tak zabránilo nežádoucím jevům, 
zejména nadměrné pastvě;  

19. zdůrazňuje význam dlouhodobé strategie v oblasti lesního hospodářství, která zohledňuje 
koloběh přírody a přirozené složení lesního společenstva, vytváří kompenzační 
mechanismy pro případ krizových situací (např. bouří) a podněcuje k integrované správě 
lesů;

20. zdůrazňuje, že listnaté a jehličnaté lesy chápané jako hospodářské odvětví, jako blízké 
rekreační oblasti i jako životní prostředí potřebují zvláštní péči a že využívání lesů, které 
není udržitelné, vede k ekologickým i bezpečnostně technickým problémům (padání 
kamenů, proudy bahna), jimž lze provedením určitých opatření zabránit; 

21. je toho názoru, že je třeba usilovat o to, aby se v horských oblastech oddělovaly lesy od 
pastvin a – už jen z bezpečnostních důvodů – zavedla povinnost pohybovat se po 
cestách1;

22. připomíná, že hory tvoří přirozenou bariéru, takže přeshraniční spolupráce a její podpora 
získávají klíčový význam v souvislosti se společnými problémy, jako jsou změna 
klimatu, nemoci zvířat, vymírání druhů;  

23. vítá snahy o udržitelný turismus a snahy využívat přírodu efektivně jako „hospodářskou 
výhodu“ a uplatňovat při tom udržitelné koncepce volného času a sportu; podtrhuje úlohu 
návštěvníků přírody, kteří – respektují-li přírodu – prospívají svému zdraví;  

24. zdůrazňuje, že plochy nevhodné pro pěstování plodin a produkci by měly být co nejlépe 
podporovány a využívány k péči o lesy, k udržitelnému lovu, rybolovu atd., aby se 
zabránilo jejich zdivočení;  

                                               
1 Viz bod 15 výše uvedeného usnesení ze dne 16. února 2006.
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25. oceňuje úspěchy, jichž bylo dosaženo v oblasti ochrany přírody, biologické rozmanitosti 
a péče o životní prostředí v horách díky vymezení oblastí „Natura 2000“ a chráněných 
přírodních parků;

26. vyzývá Komisi, aby maximálně podpořila začlenění horských oblast do světového 
přírodního dědictví a využila svých možností, které má na mezinárodní úrovni, k ochraně 
horských oblastí (např. ratifikací Alpské a Karpatské úmluvy, včetně protokolů k nim);
cení si práce organizací a výzkumných ústavů, které se zasazují o horské oblasti;

27. poukazuje na jedinečný výskyt vody a pramenů, které lze trvale využívat jako přírodní 
zavlažovací systémy, zdroje pitné vody a energie;

28. vyzdvihuje význam, který má dobrovolnictví (především horští záchranáři, civilní 
ochrana, charitativní zařízení) pro oblast služeb a rovněž pro kulturní a přírodní dědictví 
v horách;

29. poukazuje na to, že významnou úlohu pro zachování obyvatelstva a konkurenceschopnost 
hraje podpora vzdělávání a odborné přípravy (i při zaměstnání) a efektivních místních 
služeb; žádá, aby byly podporovány místní správní orgány činné v oblasti veřejných 
služeb;

30. žádá, aby byla překlenuta digitální propast a byly zpřístupněny výsledky programů pro 
výzkum (např. v oblasti elektronické správy);

31. zdůrazňuje nutnost zaměřit se na udržitelná řešení mobility a na koncepci, která spojuje 
mezinárodní (průjezd, koridory pro dálkovou dopravu) a místní požadavky (např. přístup 
do oblastí v různých nadmořských výškách, městská mobilita);

32. žádá podporu pro horské oblasti, pokud jde o problémy v oblasti dopravy, ochrany proti 
hluku a zachování krajiny pomocí opatření ve smyslu „pryč ze silnice“ (např. posílením 
„citlivých zón“ ve „směrnici o nákladech na užívání pozemních komunikací“1;

33. podtrhuje, že horské oblasti, které inteligentním způsobem využívají různé zdroje 
energie, představují  „vzor“ pro rozrůzněnou skladbu zdrojů energie, energeticky účinná 
stavební řešení a biopaliva druhé generace a že výzkum vedený tímto směrem je třeba 
podporovat;

34. poukazuje na to, že hory a ledovce jsou závislé na změně klimatu, ale současně mohou 
sloužit i jako „zkušební laboratoř“ pro inovativní technologie na ochranu klimatu, které 
napodobují přírodu; žádá, aby byla provedena výzkumná i překlenovací opatření; 

35. žádá, aby v novém složení Komise byly pravomoci týkající se horských oblastí svěřeny 
jedinému členu;

                                               
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice 
1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (Úř. věst.
L 157, 9.6.2006, s. 8).  
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36. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Horské oblasti jako životní prostředí sui generis

Horské oblasti poskytují prostor pro život a práci přibližně 19 % obyvatelstva Evropy. 

Pro člověka i jiné živočichy vytvářejí jedinečné přírodní prostředí, kde jsou všechny 
aspekty lidské existence propojeny na malé ploše s přírodní rovnováhou a rytmem: hora 
jako multifunkční životní prostředí.

V tomto smyslu se horské oblasti vyznačují mnoha přírodními charakteristikami, jako jsou 
příkrost, svažitost, povětrnostní podmínky, eroze, výškové rozdíly, výšková poloha, 
skalnatost atd., které mají určité důsledky.

Za prvé se horské oblasti na základě těchto charakteristik zřetelně liší od jiných typů 
krajiny v EU (např. od mořských či pobřežních oblastí), kterým se dostává zvláštní 
a cílené péče, a to částečně díky jasně propracovaným politickým a hospodářským 
koncepcím. 

Za druhé vedou tyto znaky k tomu, že horské oblasti jsou v mnoha ohledech 
„znevýhodněné“. Ztížené podmínky zemědělské výroby, vyšší náklady na dopravu 
v důsledku strmých terénů a výškových rozdílů, strukturální nedostatky v dopravních 
a komunikačních sítích a časově i finančně nákladná přeprava osob a zboží představují jen 
několik projevů tohoto „fenoménu“, který ovlivňuje všechna hospodářská odvětví 
(obchod, turismus, řemeslná výroba, zemědělství atd.) a určuje každodenní život člověka. 

Mimo to, že jsou multifunkční, jedinečné a znevýhodněné, vyznačují se horské oblasti 
současně i vlastnostmi, které představují možné konkurenční výhody, popř. staví horské 
oblasti v mnoha aspektech do pozice vzoru pro jiné regiony. K těmto vlastnostem patří 
například bohaté tradiční vědomosti a výrobní postupy (např. kvalitních produktů), 
udržitelná správa lesních ploch a luk a nakládání s nimi, které jsou důležitým faktorem 
pro turismu i pro návštěvníky přírody, nutnost využívat ekologických technologií, které 
jsou současně účinné z hlediska nákladů (např. vývoj řešení pro kolejovou dopravu 
a nových technologií v oblasti změny klimatu), „duch spolupráce“ v sociální oblasti 
(dobrovolnictví, ochrana hor), ale i v dalších oblastech (vytváření odvětvových seskupení, 
sdružení). 
Stejně jako stinné stránky horských oblastí však vycházejí i tyto výhody z jejich 
mimořádné citlivosti jako přírodního životního prostředí. To znamená, že ke kompenzaci 
stinných stránek, ale i k podnícení a využívání možných kapacit je zapotřebí udržitelného 
a dlouhodobě orientovaného hospodaření se zdroji a jejich využívání v souladu s přírodou. 

Nutnost celkové strategie pro evropské horské oblasti 

V současnosti existuje tolik různých právních úprav týkajících se horských oblastí 
v Evropě, kolik má Evropská unie členských států. V nejlepším případě se uplatňuje 
směsice odvětvových politik, které sice nejsou na překážku orientaci na udržitelnost 
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a dlouhodobé cíle, jak bylo výše uvedeno, ale nepřinášejí ani výrazný užitek. 

Při tom se jedná o pravidla a požadavky, které se dosud nevztahovaly na všechny horské 
oblasti nebo se neorientovaly na potřeby celého Společenství ani se vzájemně 
nedoplňovaly. 

Avšak v době, kdy se celosvětová hospodářská soutěž i demografické a ekologické výzvy 
přiostřují, si už nikdo nemůže dovolit, aby využití jeho zdrojů připomínalo jen „kapku na 
rozpálené plotně“. 

Mnohem více je zapotřebí smysluplný rámec, v němž by pravidla a požadavky byly 
zkombinovány co nejlépe, abychom evropské horské regiony podpořili v jejich snaze 
dosáhnout udržitelné a zároveň perspektivní konkurenceschopnosti.  

V souvislosti s tím je třeba si uvědomit, že funkční struktury není nutné nahrazovat fondy, 
což by mohlo vést k nežádoucímu a nákladnému vytěsňovacímu efektu. Cílem je spíše 
aktivovat a koordinovat přidanou hodnotu EU i v případě horských oblastí, přičemž však 
musí být zachována zásada subsidiarity. 

Na základě těchto úvah dospěl zpravodaj k názoru, že Evropská unie nejlépe podpoří své 
horské oblasti tím, že vypracuje celkovou strategii pro udržitelný rozvoj a využívání 
zdrojů horských oblastí, přičemž je nezbytné, aby do ní byly konstruktivně zapojeny 
stávající úspěšné koncepce. 

Osvědčené recepty musí zůstat zachovány

Strukturální nedostatky a nesnáze podmíněné přírodními podmínkami se v horských 
oblastech odrážejí ve výrobních podmínkách jednotlivých zemědělců a podnikatelů těchto 
regionů. To opět ovlivňuje nejen životní úroveň příslušníků těchto profesních skupin, ale 
má i přímý dopad na atraktivnost těchto povolání mezi mládeží, na demografický vývoj 
a konečně i na zachování přírody a na ostatní hospodářská odvětví v regionu. 

Důstojné výrobní podmínky a výnosy jsou tedy základem pro celý řetězec hospodářských 
a sociálních faktorů, které spolu v těchto regionech nevyhnutelně souvisejí. To samé platí 
dále i pro činitele, které vedle vlastních výrobních podmínek ovlivňují životní podmínky 
lidí, jako jsou úroveň služeb nebo dopravní síť.  

Zpravodaj dále poukazuje na to, že tradiční pravidla a požadavky, které se podílely na 
zachování a rozvoji výrobních a životních podmínek, musí zůstat zachovány 
i v budoucnosti. 

Zemědělství: staré a nové tepny života horských oblastí 

Obyvatelé horských oblastí odjakživa obhospodařovali v těžkých podmínkách zdejší 
svahy a louky v souladu s přírodou. Svažitost, výškové rozdíly, nepřístupnost, růst, 
povětrnostní podmínky ztěžují obdělávání a další zpracování a umožňovaly v minulosti 
obyvatelům těchto oblastí pouze skromný a těžce vybojovaný život. 

Tato práce zajišťovala horským sedlákům nutné minimální výnosy pro každodenní 
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obživu, ale přispívala a přispívá i dnes k zachování rozmanitých typů krajiny, jako jsou 
horské pastviny nebo lesy, a péči o ně. Zemědělství hraje tedy úlohu nejen v hospodářství, 
ale tvoří i základ pro množství jiných odvětví, která těží z bohatství přírody a krajiny 
horských oblastí. 

Mimo to hrají dnes tradiční produkty a postupy výroby ústřední roli v obchodě, hostinské 
činnosti i ve vývozu a řemeslné výrobě a podílejí se současně i na udržování vědomostí 
a kulturní identity. 

Vzhledem ke skutečnosti, že zemědělství je přímo či nepřímo základem mnoha odvětví, 
není jeho podpora jen pouhou „nostalgií“, ale má klíčový význam pro zaměstnanost, růst 
a udržitelný rozvoj těchto regionů.

Zpravodaj proto důrazně upozorňuje na to, že tyto úvahy nabývají obzvláštní důležitosti 
vzhledem k budoucím reformám SZP a doprovodným opatřením, zejména diskusi 
o kvótách na mléko a podpoře mladých zemědělců: zemědělství v horských oblastech 
musí být i nadále podporováno formou vyrovnávacích plateb a podporou kvalitních 
produktů, ale i vhodnými pravidly. 

Horské oblasti: další důležitá témata

Obtíže podmíněné přírodními podmínkami v horských oblastech se odrážejí nejen 
v zemědělství, ale určují různými způsoby i každodenní život v těchto regionech, neboť 
ovlivňují i jiné důležité faktory rozvoje venkova v horských oblastech. Jedná se 
o následující: 

Udržitelné využívání přírody, které mimo využívání k zemědělským účelům nabývá 
mnoha jiných forem péče (např. péče o lesy, lov nebo rybolov).

Dopravní sítě hrají klíčovou úlohu v přepravě produktů a osob z údolí do údolí i ve 
spojení se vzdálenými rovinami a centry měst. Při tom je důležité využívat úsporná 
a ekologická řešení (především strategii „pryč ze silnice“), abychom neohrožovali přírodu 
a její udržitelné využívání v těchto regionech. 

Internet a komunikační sítě nabývají v těchto decentralizovaných regionech na významu, 
zejména ve zdejších podnicích, které v digitálním věku provozují své obchodní aktivity 
stále více on-line.

Obecní a místní služby, které spadají pod pojem „veřejných služeb“, se vzhledem ke 
změnám ve věkové struktuře obyvatel horských oblastí stávají stále důležitější, neboť 
starším i mladším generacím umožňují důstojný život. V souvislosti s tím je třeba obce 
cíleně finančně podporovat a nabízet řešení, která lze provádět na místní úrovni.

Udržitelná sociální struktura v podobě rozsáhlých dobrovolnických struktur, které spolu
s veřejným sektorem zajišťují obecně prospěšné služby a vytvářejí společenské vazby. 

Vedle zemědělství tvoří tyto prvky jádro udržitelného rozvoje horských oblastí. Zpravodaj 
je toho názoru, že v důsledku výše uvedených přírodních činitelů se tyto ani jiné klíčové 
oblasti v budoucnosti neobejdou bez odpovídající finanční a právní podpory. Tyto 
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podpory se ale musí opírat o koncepce, které dokáží získat a užitečně využívat 
konkurenční výhody z těchto odvětví (např. kvalitní produkty a udržitelný turismus). 

Z toho vyplývá, že je nutné vypracovat celkovou strategii, jak bylo výše požadováno, do 
níž se promítne i nejnovější progresivní vývoj.

Je třeba integrovat nové prvky

Globální tendence se nezastaví ani před horskými regiony, takže je o to důležitější 
zohlednit je včas, pokud jde o překonání nevýhod a udržitelné využití předností. K těmto 
tendencím se předně řadí nutnost vytvořit prostředí podporující inovace, aby bylo možné 
využívat stávající vědomosti i vyvíjet nová řešení, dále s tím související potřeba 
vzdělávání a odborné přípravy a adaptace na změnu klimatu, kterou jsou horské oblasti 
zvláště zasaženy v důsledku své citlivosti a biologické rozmanitosti. 
I to je třeba zapracovat do požadované strategie.

Shrnutí

Zpravodaj zastává názor, že vzhledem k množství přírodních a globálních výzev je třeba 
sjednotit dosavadní snahy jednotlivých odvětví o dosažení pokroku horských oblastí 
v Evropě do rámcové strategie, která bude zaměřena na udržitelný a dlouhodobý rozvoj 
těchto oblastí. Tato strategie by měla využívat nejrůznějších nástrojů (finanční podpory, 
legislativy, elektronických platforem atd.), které nejlépe zaručí, že budou odstraněny 
překážky a současně využity pobídky a rozvinut potenciál konkurenčních výhod, které 
tyto regiony mají. Vyzývá proto Komisi, aby do šesti měsíců předložila takovou strategii, 
k níž členské státy vypracují – při dodržení zásady subsidiarity – ve spolupráci s místními 
a regionálními správními orgány národní akční plány, které budou uplatňovat. Zejména je 
třeba zdůraznit, že finanční podpory ze zdrojů na evropské úrovni, zejména pro oblast 
zemědělství, jsou a zůstanou i nadále nezbytným předpokladem pro úspěch této aktivity. 
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