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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mägipiirkondade põllumajanduse olukorra ja väljavaadete kohta
(2008/2066(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 6. septembri 2001. aasta resolutsiooni 25 aasta möödumise kohta 
ühenduse eeskirjade kohaldamisest mägipiirkondade põllumajanduse hüvanguks1; 

– võttes arvesse oma 12. märtsi 2008. aasta resolutsiooni ühise põllumajanduspoliitika 
„tervisekontrolli” kohta2;

– võttes arvesse oma 16. veebruari 2006. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu metsastrateegia 
rakendamise kohta3;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ja 
regionaalarengukomisjoni arvamust (A6-0000/2008),

A. arvestades, et mägipiirkonnad moodustavad 40 % Euroopa kogupindalast ja on koduks 19 
% jaoks Euroopa kodanikest4;

B. arvestades, et mägipiirkonnad kujutavad endast kultuurmaastikku, mis kajastab inimeste 
ja ökosüsteemide harmoonilist koostoimimist ning on osa looduspärandist;

C. arvestades, et neid eristavad Euroopa Liidu teistest maastikuvormidest neile ainuomased 
tegurid (mäenõlvad, erinevad kõrgused, ligipääsmatus, taimestik, ilmastikutingimused) 
ning nad on mitmest aspektist halvemas olukorras; 

D. arvestades, et mägipiirkondadel on kvaliteetsete toodete, teenuste ja puhkepiirkondade 
jaoks potentsiaal ja mudel, mida on võimalik jätkusuutlikult aktiveerida ainult ressursside 
ja traditsioonide tervikliku ja pikaajalise suunitlusega kasutamise kaudu;

E. arvestades, et mäed on mitmeotstarbelised elupaigad, kus (põllu)majandus on tihedalt 
seotud sotsiaalsete, kultuuriliste ja keskkonnaalaste aspektidega, 

1. märgib, et liikmesriikide pingutused seoses mägipiirkondadega on väga erinevad ja 
eesmärgiks ei ole seatud terviklik, vaid ainuüksi sektoripõhine areng ning et puudub 
terviklik ELi raamistik (nagu näiteks merepiirkondade puhul5);

                                               
1 EÜT C 72 E, 21.3.2002, lk 354.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0093.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0068.
4 Nordregio (2004), Mountain areas in Europe: Analysis of mountain areas in EU Member states, acceding and 
other European countries;
5 KOM (2007)0574.
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2. tervitab territoriaalse ühtekuuluvuse rohelist raamatut lähenemisviisina Euroopa Liidu 
erinevatele pinnavormidele; 

3. kutsub komisjoni samal ajal üles töötama oma pädevuste raames kuue kuu jooksul välja 
spetsiifilise tervikliku mägipiirkondade ressursside säästva arengu ja kasutamise 
strateegia; nõuab lisaks selle strateegia alusel konkreetseid rakendusmeetmeid hõlmavate 
riiklike tegevuskavade koostamist;

4. rõhutab vajadust mägipiirkondade Euroopa määratluse järele vastavalt teaduslikele 
kriteeriumidele, mida kasutatakse ka vähem soodsate piirkondade ümberhindamisel ja 
ÜPP reformide käigus;

5. nõuab teadmiste siirde ja uuendustegevuse edendamise eesmärgil ülevaadet 
rahastatavatest kavadest ja projektidest, mis on seotud mägipiirkondade jaoks oluliste 
teemadega; 

6. rõhutab mägipiirkondade põllumajanduse osa tootmises, maastiku kõikehõlmavas 
säilitamises ja kasutamises ning teiste majandusharude mitmeotstarbelise alusena ning 
traditsiooniliste kultuurmaastike ja sotsiaalse struktuuri iseloomuliku elemendina; 

7. märgib, et mägipiirkondades on põllumajandus looduslike tingimuste tõttu seotud 
suuremate pingutuste (sealhulgas töö intensiivsus) ja kuludega;

8. tunnustab mägipiirkondade põllumajandustootjate tööd; märgib, et vastavaid 
raamtingimusi (eriti lisatöö struktuur, kombineeritud palgamudelid) ei tohi bürokraatiaga 
raskendada, vaid sektoripoliitikate sünergia kaudu parandada;

9. rõhutab, et mägipiirkondades on hüvitismaksed alternatiivsete tootmisvõimaluste 
puudumise tõttu ka pikaajaliselt õigustatud ja et täielik lahtisidumine tooks kaasa 
süstemaatilised sektorit hõlmavad koondamised; 

10. nõuab noortalunike ning meeste ja naiste võrdsete võimaluste jõulisemat edendamist 
(eelkõige perekesksete meetmete, osatööaja korralduse kaudu), mis on elatise teenimise 
seisukohast määravad tegurid; 

11. rõhutab, et tootjate ühendused aitavad tagada põllumajandustootmise stabiilsust ja 
kindlust ning neid tuleb jõulisemalt edendada;

12. nõuab eraldi rahalisi toetusi piimatootmisele, millel on alternatiivsete tootmisvõimaluste 
puudumise tõttu mägipiirkondades keskne tähendus; nõuab piimakvootide reformi käigus 
mägipiirkondade „pehme maandumise” strateegiat ning täiendavaid meetmeid 
negatiivsete mõjude leevendamiseks; 

13. tuletab meelde, et VKEd toodavad mägipiirkondades traditsioonilisi teadmisi ja 
valmistamismeetodeid kaasaegsel viisil kasutades kvaliteetseid tooteid, on töökohtade 
loomisel põhiteguriks ja seetõttu tuleb neid ELi toetussüsteemides arvesse võtta;

14. rõhutab tüüpiliste (kvaliteet)toodete sektoriülest tähendust; nõuab strateegia raames 
meetmete kehtestamist kõnealuste toodete või nende valmistamismeetodite kaitsmiseks;
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15. nõuab fondi asutamist halvemas olukorras olevate piirkondade, sealhulgas 
mägipiirkondade jaoks (sealhulgas teise samba vahenditest, mis seisavad puuduva 
riikliku kaasrahastamise tõttu kasutamata);

16. nõuab määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 69 alusel mägipiirkondade rahalist toetamist ja 
sellele bürokraatiata konkreetse juurdepääsu tagamist ning artikli 69 kohaste vahendite 
piirmäära suurendamist 20 %ni; 

17. nõuab mägiloomade aretajate ja kasvatajate muredega arvestamist, kui on tegemist 
loomade tervise, loomakaitse ja aretamise edendamisega seotud eeskirjadega;

18. nõuab strateegia raames põhjalikumat süvenemist mägipiirkondade maastikuvormidesse 
(mägikarjamaad, kaitsemetsad, kõrgmäestik, heinamaad) ja säästvate kasutuskavade 
kehtestamist mägikarjamaade, rohumaade ja metsade jaoks, et ära hoida soovimatuid 
nähtusi (eelkõige ülekarjatamist);

19. rõhutab pikaajalise metsandusstrateegia olulisust, mis arvestab metsakoosluse loodusliku 
ringluse ja loodusliku koostisega ning loob hüvitamismehhanismid kriisiolukordadeks (nt 
tormid) ning ergutused metsade terviklikuks majandamiseks;

20. rõhutab, et leht- ja okaspuumetsad vajavad majandusharu, lähipuhkepiirkondade ja 
elupaikadena erilist hooldust ja et metsade mittesäästev kasutamine toob kaasa 
keskkonnaalased ja ohutustehnilised probleemid (kivivaring, mudavoolud) ning et seda 
tuleb meetmete võtmisega ennetada;

21. on arvamusel, et mägipiirkondades tuleks soodustada metsade ja karjamaade eraldamist 
ja rakendada eelkõige üldistel turvalisuskaalutlustel teeradadelt lahkumise keeldu1; 

22. tuletab meelde, et mäed on looduslikud tõkked, mille tõttu muutub äärmiselt oluliseks 
piiriülene koostöö ja selle edendamine ühiseid probleeme silmas pidades (nt 
kliimamuutused, loomataudid, liikide väljasuremine);

23. tervitab pingutusi säästva turismi suunas ja looduse kui „majanduseelise” tõhusaks 
kasutamiseks säästvate vaba aja veetmise ja spordikavade kaudu; rõhutab looduse 
kasutajate osa, kes loodust austades oma tervist parandavad;

24. rõhutab, et maaharimiseks ja tootmiseks sobimatuid alasid tuleb metsade hoolduse, 
säästva jahinduse, kalanduse jne kaudu parimal võimalikul viisil kasutada ja edendada, et 
metsistumist ennetada;

25. tunnustab tulemusi, mida on mägipiirkondades saavutatud looduskaitse, liikide 
mitmekesisuse ja elupaikade säilitamise alal Natura 2000 alade eraldamise ja 
rahvusparkide kaudu;

26. kutsub komisjoni üles toetama mägipiirkondade lisamist maailma looduspärandisse 
parimal võimalikul viisil ja kasutama mägipiirkondade kaitsmise rahvusvahelisi 

                                               
1 Vt nimetatud 16. veebruari 2006. aasta resolutsiooni punkt 15. 
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võimalusi (nt Alpi ja Karpaatide konventsiooni ratifitseerimine koos protokollidega); 
tunnustab mägipiirkondadega tegelevate organisatsioonide ja teadusasutuste tööd; 

27. juhib tähelepanu ainulaadsetele vee- ja allikavarudele, mida on vaja looduslike 
niisutussüsteemide, joogivee- ja energiaallikatena säästvalt kasutada; 

28. tõstab esile vabatahtliku töö tähtsust (eelkõige mägipääste, kodanikukaitse, 
heategevusasutused) seoses teenuste ning mägipiirkondade kultuuri- ja looduspärandiga;

29. juhib tähelepanu (lisa)kutsealase hariduse ja koolituse edendamise ning tõhusate 
kohapealse varustamise teenuste olulisusele seoses rahvastiku säilitamise ja 
konkurentsivõimega; nõuab kohalike omavalitsuste sihipärast toetamist üldhuviteenuste 
valdkonnas; 

30. nõuab digitaalse lõhe ületamist ja teadusuuringute raamprogrammide tulemuste (nt e-
valitsus) kättesaadavaks tegemist; 

31. rõhutab vajadust panustada liikuvuse säästvatele lahendustele ja terviklikule 
lähenemisviisile rahvusvaheliste (transiit, pikamaakoridorid) ja kohalike nõuete (nt 
juurdepääs erinevatel kõrgustel paiknevatele piirkondadele, linnaline liikumiskeskkond) 
vahel; 

32. nõuab mägipiirkondade toetamist transpordiga toimetulekul, müra tõkestamisel, 
maastikukaitsel, kasutades selleks maanteelt ümbersuunamise meetmeid (nt tundlike 
alade laiendamine teemaksude direktiivis1);

33. rõhutab, et mägipiirkonnad on kõige erinevamate energiaallikate aruka kasutamise kaudu 
mitmekesiste energialiikide, energiatõhusate ehituslahenduste ja teise põlvkonna 
biokütuste „eeskujuks” ja et sellesuunalisi teadusuuringute algatusi on vaja toetada;

34. juhib tähelepanu mägede ja liustike sõltuvusele kliimamuutustest, aga ka nende 
potentsiaalile kliimakaitse loodust jäljendavate, uuenduslike tehnoloogiate 
„katselaborina”; nõuab teaduslikke ja kohanemismeetmeid; 

35. nõuab ümberkujundamisel mägipiirkondadega seotud pädevuste andmist ainult ühele 
komisjoni liikmele;

36. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/38/EÜ, 17. mai 2006 , millega muudetakse direktiivi 
1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest (ELT L 157, 
9.6.2006, lk 8).
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SELETUSKIRI

Mägipiirkonnad sui generis elupaigana

Euroopa mägipiirkonnad on elu- ja tööpaigaks ligikaudu 19 %le Euroopa elanikest.

Mägipiirkonnad loovad inimeste ja teiste elusolendite jaoks ainulaadse elukeskkonna, kus 
inimese olemasolu kõigis selle aspektides on kitsaimas ruumis seotud loodusliku tasakaalu 
ja rütmiga – mägi mitmeotstarbelise elupaigana. 

Mägipiirkondi iseloomustavad paljud looduslikud tunnused – järsud kallakud ja nõlvad, 
ilmastikutingimused, erosioon, erinevad kõrgused, kõrgel paiknemine, kaljud jne. 

Sellel on tagajärjed.

Esiteks erinevad mägipiirkonnad eeltoodud iseloomulike tunnuste tõttu selgelt ELi teistest 
maastikuvormidest (nt mere- või rannikupiirkonnad), mille eest EL hoolitseb erilisel ja 
nendega kohandatud viisil, kasutades selleks osaliselt selgelt väljatöötatud poliitilisi ja 
majanduslikke kavasid. 

Teiseks toovad nimetatud tunnused kaasa asjaolu, et mägipiirkonnad on paljuski halvemas 
olukorras. Raskemad põllumajandusliku tootmise tingimused, suuremad transpordikulud 
järskude nõlvade ja erinevate kõrguste tõttu, transpordi- ja kommunikatsioonivõrkude 
struktuurilised vajakajäämised ning inimeste ja kaupade liikuvusega seotud aja- ja 
rahakulu on ainult mõned selle nähtuse väljendusvormidest, mis mõjutab kõiki 
majandusharusid (kaubandus, turism, käsitöö, põllumajandus jne) ning määrab inimeste 
igapäevaelu. 

Mägipiirkonnad on küll mitmeotstarbelised, ainulaadsed ja halvemas olukorras, kuid 
samal ajal on neil omadusi, mis kujutavad endast potentsiaalseid konkurentsieeliseid või 
muudavad mägipiirkonnad osas valdkondades teiste piirkondade jaoks eeskujuks. 
Nendeks omadusteks on näiteks traditsiooniliste teadmiste ja valmistamismeetodite 
paljusus (nt kvaliteettooted), metsa- ja heinamaade säästev majandamine ja nendesse 
säästev suhtumine turismi ja looduse kasutajaid soodustava tegurina, vajadus kasutada 
loodust säästvaid ja samal ajal kulutõhusaid tehnoloogiaid (nt rööbasteede lahenduste 
väljatöötamine, kliimamuutustega seotud uued tehnoloogiad), koostöövaim sotsiaalsfääris 
(vabatahtlike tegevus, mägede kaitsmine) ja teistes valdkondades (klastrite moodustamine, 
ühistud). 
Nii nagu halvemas olukorras olevad nõrgad küljed põhinevad ka need eelised 
mägipiirkondade äärmisel tundlikkusel loodusliku elupaigana. See tähendab, et nii 
halvemas olukorras olevate külgede tasakaalustamine kui ka potentsiaalsete tugevate 
külgede aktiveerimine ja kasutamine eeldab ressursside säästvat ja tulevikku suunatud 
majandamist ning kasutamist kooskõlas loodusega.

Euroopa mägipiirkondade üldstrateegia vajadus
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Käesoleval ajal on Euroopa mägipiirkondade õiguslikud raamistikud sama arvukad ja 
erinevad nagu Euroopa Liidu liikmesriigid isegi. Parimal juhul kasutatakse 
sektoripoliitikate segu, mis ei ole küll takistuseks eelnevalt kõne alla võetud säästvuse ja 
tulevikku suunatuse vajadusele, kuid ei aita sellele ka parimal viisil kaasa. 

Sealjuures on tegemist nii eeskirjade kui ka toetustega, mis ei ole seni jõudnud kõikide 
mägipiirkondadeni või mille lähtumine kogu ühendust hõlmavatest vajadustest ja 
vastastikusest sünergilisest mõjust ei olnud seni tagatud.

Globaalse konkurentsi, demograafiliste ja keskkonnaalaste väljakutsete pingelisemaks 
muutumise ajal ei saa aga keegi endale lubada ressursside kasutamist tilk tilga haaval 
„kuumale kivile” tilgutamise viisil.

Pigem läheb vaja mõistlikku raamistikku, mis kombineerib eeskirjad ja toetused parimal 
võimalikul viisil, et toetada Euroopa mägipiirkondade pingutusi säästva, aga ka tulevikus 
püsima jääva konkurentsivõime saavutamisel.

Sealjuures tuleb jälgida, et toimivaid struktuure ei asendataks fondidega, mis tooks kaasa 
soovimatu ja kuluka väljatõrjumisefekti. Pigem on oluline aktiveerida ja kooskõlastada 
ELi lisandväärtust subsidiaarsuse põhimõtet säilitades ka mägipiirkondade puhul.

Eeltoodud kaalutluste alusel on raportöör veendunud, et Euroopa Liit toetab oma 
mägipiirkondi kõige paremini ühtse mägipiirkondade ressursside säästva arengu ja 
kasutamise strateegia väljatöötamise kaudu, kusjuures juba olemasolevad tulemusi andnud 
kavad tuleb konstruktiivselt sellega siduda.

Vanad head retseptid tuleb säilitada

Struktuurilised vajakajäämised ja looduslikud raskused on mägipiirkondades need 
asjaolud, mis avaldavad mõju nende piirkondade põllumajandustootjate ja ettevõtjate 
tootmistingimustele. See omakorda ei mõjuta mitte ainult kõnealuste kutserühmade 
elatustaset, vaid avaldab otsest mõju noorte kutsevalikule, demograafilisele arengule ja 
lõpuks jällegi looduse säilitamisele ja piirkonna teistele majandusharudele.

Inimväärsed tootmistingimused ja sissetulek on seega terve rea majanduslike ja 
sotsiaalsete tegurite ahela põhialuseks, mis on kõnealustes piirkondades vältimatult 
seotud. Sama kehtib lisaks ka tegurite suhtes, mis tegelikke tootmistingimusi täiendades 
inimeste elutingimusi mõjutavad, nt teenuste tase või transpordivõrk.

Raportöör juhib seetõttu tähelepanu, et traditsioonilised eeskirjad ja toetused, mis on kaasa 
aidanud tootmis- ja elutingimuste väljaarendamisele, tuleb ka tulevikus alles jätta.

Põllumajandus – mägipiirkondade vana ja uus tuiksoon 

Mägipiirkondade elanikud majandavad kõnealuste piirkondade nõlvu ja heinamaid juba 
ammusest ajast kooskõlas loodusega ja raskeimates tingimustes. Nõlvad, erinevad 
kõrgused, ligipääsmatus, taimestik, ilmastikutingimused raskendavad maaharimist ja 
töötlemist ning on minevikus andnud kõnealuste piirkondade elanikele tagasihoidliku ja 
raskelt kättevõidetud sissetuleku.
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Mägipiirkondade põllumajandustootjate töö, mis kujutab endast sõna-sõnalt 
„majandamist”, ei anna neile mitte ainult vajalikku miinimumsissetulekut igapäevase leiva 
saamiseks, vaid aitas ja aitab ka täna kaasa kõige erinevamate maastikuvormide, näiteks 
mägikarjamaade või metsade säilitamisele ja hooldamisele. Põllumajandusel ei ole seega 
mitte ainult majanduslik roll, vaid see on ka aluseks paljudele teistele sektoritele, mis 
saavad kasu loodusrikkustest ja mägipiirkondade maastikust.

Lisaks täidavad traditsioonilised tooted ja valmistusviisid täna keskset osa kaubanduses, 
toitlustuses ning ekspordis ja käsitöös ning aitavad samal ajal kaasa teadmiste ja 
kultuurilise identiteedi säilitamisele.

Pidades silmas asjaolu, et põllumajandus on paljude sektorite olemasolu otseseks ja 
kaudseks aluseks, ei tulene nende toetamine mitte üksnes nostalgiast, vaid see on 
kõnealuste piirkondade tööhõive, majanduskasvu ja säästva arengu seisukohast keskne 
vajadus. 

Raportöör tõstab seega rõhutatult esile, et siin toodud kaalutlused muutuvad eriti oluliseks 
seoses ÜPP tulevaste reformide ja nendega kaasnevate meetmetega, eelkõige seoses 
piimakvootide debati ja noortalunike toetamisega – mägipiirkondade põllumajandust tuleb 
hüvitismaksete ja kvaliteettoodete toetamise ning sobivate eeskirjadega edaspidigi toetada. 

Mägipiirkonnad – teised olulised valdkonnad

Mägipiirkondade rasked looduslikud tingimused ei kajastu mitte ainult põllumajanduses, 
vaid määravad nende piirkondade igapäevaelu kõige erinevamal viisil, mõjutades ka 
mägipiirkondade maaelu arengu teisi olulisi tegureid. Need on: 

säästev looduskasutus, mis hõlmab lisaks põllumajanduslikule kasutamisele palju teisi 
säilitamise ja edendamise vorme (nt metsahooldus, jahindus või kalandus).

Transpordivõrkudel on oluline osa toodete ja inimeste toimetamisel orgu ja orust välja, 
samuti nende ühendamisel kaugemal asuvate tasandike ja linnakeskustega. Sealjuures on 
oluline võtta kasutusele soodsa hinnaga, kuid loodussäästlikud lahendused (eelkõige 
„maanteelt kõrvalesuunamine”), et mitte seada ohtu loodust ja selle säästvat kasutamist 
kõnealustes piirkondades. 

Interneti ja sidevõrkude tähtsus muutub nende detsentraliseeritud piirkondade jaoks üha 
olulisemaks, eriti nende ettevõtete jaoks, mis digitaalsel ajastul oma äritegevust üha enam 
internetis arendavad. 

Omavalitsuste ja kohalikud teenused, mida hõlmab üldhuviteenuste mõiste, muutuvad 
mägipiirkondade elanike vanuselise struktuuri muutusi silmas pidades kogu aeg 
olulisemaks, et võimaldada vanematele ja noorematele põlvkondadele väärikat äraelamist. 
Sealjuures tuleb kohalikke omavalitsusi rahaliselt ja kohapeal rakendatavaid lahendusi 
kasutades sihipäraselt toetada.

Jätkusuutlik sotsiaalne struktuur laialt levinud vabatahtliku töö vormis, mis osutab 
avaliku sektoriga paralleelselt teenuseid ja tegeleb üldsuse huvides sotsiaalse 
kaasamisega.
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Koos põllumajandusega on need mägipiirkondade säästva arengu põhivaldkonnad. 
Raportöör on arvamusel, et eelpool nimetatud loodustegurite tõttu ei saa kõnealused ja 
teised põhivaldkonnad ka tulevikus hakkama ilma vastava rahalise ja regulatiivse 
toetuseta. Toetustega peavad aga kaasnema kavad, mis suudavad seoses kõnealuste 
valdkondadega välja töötada konkurentsieeliseid (eelkõige kvaliteettooted ja säästev 
turism) ja neid soodsalt kasutada.

Sellest tuleneb eelpool nõutud ühtse strateegia vajadus, millesse tuleb kaasata ka kõige 
uuemad tulevikku suunatud arengud. 

Uus tuleb integreerida

Globaalsed suundumused ei peatu ka mägipiirkondade ees ja seetõttu on seda olulisem 
võtta neid puuduste kõrvaldamist ja eeliste säästvate kasutamist silmas pidades 
õigeaegselt arvesse. Kõnealused suundumused hõlmavad esmajoones vajadust 
uuendusmeelse keskkonna järele juba olemasolevate teadmiste kasutamiseks ning uute 
lahenduste leidmist, selle juurde kuuluvat haridus- ja koolitusvajadust ning 
kliimamuutustega kohanemist, mis mägipiirkondi nende tundlikkuse ja liigilise 
mitmekesisuse tõttu eriti puudutab.
Ka see peab leidma kajastamist nõutud strateegias. 

Kokkuvõttes…

...on raportöör arvamusel, et looduslike ja globaalsete väljakutsete paljusust silmas 
pidades on vaja senised sektoripõhised pingutused Euroopa mägipiirkondade 
arendamiseks koondada kõnealuste piirkondade säästvasse ja tulevikku suunatud 
raamstrateegiasse. Kõnealuses strateegias tuleks kasutusele võtta kõige erinevamad 
vahendid (rahaline toetamine, õigusaktid, internetiplatvormid jne), mis tagavad takistuste 
kõrvaldamise parimal võimalikul viisil, ja samal ajal ergutuste ja konkurentsieeliste 
potentsiaali aktiveerimise kõnealustes piirkondades. Komisjoni kutsutakse seetõttu üles 
esitama see strateegia kuue kuu jooksul ning sellega seoses on liikmesriigid kohustatud 
subsidiaarsuse põhimõttest kinni pidades töötama koos kohalike ja piirkondlike 
omavalitsustega välja ja rakendama riiklikud tegevuskavad. Esmajoones tuleb rõhutada, et 
selle ettevõtmise õnnestumise eelduseks on vajaliku rahalise toetuse säilitamine Euroopa 
tasandil, eelkõige põllumajanduses.
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