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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

maatalouden tilanteesta ja näkymistä vuoristoalueilla
(2008/2066(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 6. syyskuuta 2001 antamansa päätöslauselman "25 vuotta yhteisön 
sääntöjen soveltamista vuoristoalueiden maanviljelyn hyväksi"1,

– ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2008 antamansa päätöslauselman yhteisen 
maatalouspolitiikan "terveystarkastuksesta"2,

– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2006 antamansa päätöslauselman EU:n metsästrategian3

toteuttamisesta, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön ja 
aluekehitysvaliokunnan lausunnon (A6-0000/2008),

A. toteaa, että vuoristoalueet muodostavat 40 % Euroopan maa-alueesta ja niillä asuu 19 % 
Euroopan väestöstä4,

B. toteaa, että vuoristoalueet muodostavat kulttuurimaisemia, jotka heijastavat ihmisen ja 
biosysteemin harmonista vuorovaikutusta ja kuuluvat luonnonperintöön, 

C. toteaa, että erityiset tekijät (rinteiden käyttö, korkeuserot, luokseenpääsemättömyys, 
kasvu, sääolot) eroavat Euroopan unionin muista alueista, minkä vuoksi nämä alueet ovat 
monessakin mielessä muita alueita huonommassa asemassa,

D. toteaa, että vuoristoalueilla on potentiaalia tai ne voivat toimia mallina liittyen 
laatutuotteisiin, korkealuokkaisiin palveluihin ja toimimiseen virkistysalueina ja että 
nämä mahdollisuudet voidaan hyödyntää kestävällä tavalla vain voimavarojen ja 
perinteiden integroidun ja pitkälle aikavälille suunnatun hyödyntämisen kautta,

E. toteaa, että vuoret ovat "monitoimisia" elinympäristöjä, joilla (maa)talous on kiinteässä 
yhteydessä sosiaalisiin, kulttuurisiin ja ekologisiin seikkoihin, 

1. toteaa, että vuoristoalueisiin liittyvät jäsenvaltioiden toimet poikkeavat toisistaan 
huomattavasti eikä niillä pyritä kokonaiskehitykseen, vaan puhtaasti alakohtaiseen 

                                               
1 EUVL C 72, 21.3.2002, s. 354.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0093.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0068.
4 Nordregio (2004), Mountain areas in Europe: Analysis of mountain areas in EU Member states, acceding and 
other European countries.
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kehitykseen, ja että olemassa ei ole mitään integroitua EU:n kehystä (kuten 
merialueilla1);

2. pitää alueellista yhteenkuuluvuutta koskevaa vihreää kirjaa myönteisenä pohjana 
Euroopan unionin erilaisille aluemuodoille;

3. vaatii samalla komissiota sen toimivaltaan liittyen laatimaan kuuden kuukauden kuluessa 
erityisen ja integroidun strategian, joka koskee vuoristoalueiden resurssien kestävää 
kehittämistä ja käyttöä; vaatii lisäksi, että sen pohjalta laaditaan kansallisia 
toimintaohjelmia, joihin liittyy konkreettisia toteutukseen liittyviä tavoitteita;

4. korostaa, että tarvitaan tieteellisiin tietoihin perustuva unionin tason vuoristoalueiden 
määritelmä, joka liittyy myös muita huonommassa asemassa olevien alueiden uuteen 
arviointiin ja yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksiin;

5. vaatii tietojen siirtämistä ja innovoinnin tukemista varten yleiskuvaa rahoitetuista 
ohjelmista ja hankkeista vuoristoalueiden kannalta merkityksellisiin teemoihin liittyen;

6. korostaa vuoristoalueiden talouden merkitystä tuotannon kannalta sekä kattavaa 
maiseman säilyttämistä ja käyttöä sekä monitoimisena pohjana muille taloudenaloille että 
perinteistä kulttuurimaisemaa ja sosiaalisia siteitä leimaavana elementtinä;

7. toteaa, että vuoristoalueiden maatalouteen liittyy luonnonolosuhteiden vuoksi enemmän 
kustannuksia (kuten työtä) ja kuluja;

8. antaa tunnustuksen vuoristoalueiden viljelijöiden työlle; toteaa, ettei työn ehtoja 
(erityisesti sivutoimirakennetta ja yhdistelmäpalkkamalleja) saa vaikeuttaa byrokratialla, 
vaan niitä on parannettava alakohtaisten politiikkojen synergialla;

9. korostaa, että vuoristoalueiden tasausmaksut ovat tuotantovaihtoehtojen puutteen vuoksi 
oikeutettuja myös pitkällä aikavälillä ja että tuen täydellinen irrottaminen tuotannosta 
johtaisi järjestelmällisesti koko alan alasajoon;

10. vaatii lisäämään nuorten viljelijöiden tukea ja toteuttamaan miesten ja naisten yhtäläiset 
mahdollisuudet (erityisesti perheiden tuen ja osa-aikajärjestelyjen avulla) olemassaoloa 
määräävinä tekijöinä;

11. korostaa, että tuottajayhteisöt edistävät maataloustuotannon vakautta ja varmuutta ja niitä 
on tuettava nykyistä enemmän;

12. vaatii erityistä rahallista tukea maitotaloudelle, jolla on vaihtoehtoisten 
tuotantomahdollisuuksien puuttuessa keskeinen rooli vuoristoalueiden kannalta; vaatii 
maitokiintiöiden uudistuksen yhteydessä "pehmeää laskua" vuoristoalueille sekä 
lisätoimia kielteisten vaikutusten lieventämiseksi;

                                               
1 KOM (2007) 0574.  
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13. muistuttaa, että vuoristoalueiden pk-yritykset tuottavat perinteisen tiedon ja 
valmistusmenetelmien nykyaikaisen käytön avulla laatutuotteita ja ne ovat keskeisiä 
tekijöitä työpaikkojen kannalta, minkä vuoksi ne on otettava huomioon EU:n 
tukijärjestelmissä;

14. korostaa tyypillisten (laatu)tuotteiden kaikki alat kattavaa merkitystä; vaatii, että 
"strategiaan" sisällytetään toimia tällaisten tuotteiden ja niiden valmistusmenetelmien 
suojelemiseksi;

15. vaatii muita huonomassa asemassa oleville aluille vuoristoalueet mukaan lukien omaa 
rahastoa (esimerkiksi toisen pilarin varojen avulla, jotka ovat käyttämättä kansallisen 
osarahoituksen puutteen vuoksi);

16. vaatii, että asetukseen (EY) N:o 1782/2003 sisältyvän 69 artiklan avulla taataan 
rahallinen tuki vuoristoalueille ja sen konkreettinen ja ei-byrokraattinen saanti, ja vaatii 
69 artiklan mukaisten varojen ylärajan nostamista 20 %:iin;

17. vaatii, että vuoristoalueilla eläimiä jalostavien ja pitävien tilanne otetaan huomioon 
eläinten terveyttä, eläinsuojelua ja jalostuksen edistämistä koskevien säännösten 
yhteydessä;

18. vaatii, että "strategiassa" käsitellään vuoristoalueiden maisemamuotoja (laitumet, 
suojametsät, korkea vuoristo) ja laitumille, laiduntamiselle ja metsille kehitetään kestäviä 
käyttömalleja ei-toivottujen ilmiöiden (erityisesti liiallisen laiduntamisen) välttämiseksi;

19. pitää erittäin tärkeänä pitkän aikavälin metsästrategiaa, jossa otetaan huomioon luonnon 
kiertokulku ja metsäyhteisön luonnollinen koostumus ja luodaan kriisitilanteissa (esim. 
myrskyt) käytettäviä korvausmekanismeja sekä integroidun metsätalouden kannustimia;

20. korostaa, että lehti- ja havumetsät tarvitsevat taloudenalana, virkistysalueina ja elintilana 
erityistä suojaa ja että metsien ei-kestävä käyttö johtaa ekologisiin sekä turvallisuutta 
koskeviin ongelmiin (kivi- ja maavyöryt), mitä on vastustettava erilaisin toimin;

21. katsoo, että vuoristoalueilla on pyrittävä hoitometsien erottamisen edistämiseen ja on jo 
turvallisuussyistä otettava käyttöön tienkäyttövelvollisuus1;

22. muistuttaa, että vuoret toimivat luonnollisina esteinä, minkä vuoksi rajat ylittävä 
yhteistyö ja sen tukeminen yhteisiin ongelmiin (kuten ilmastonmuutokseen, 
eläintauteihin, lajikuolemiin) liittyen ovat keskeisellä sijalla;

23. pitää myönteisinä toimia, joilla pyritään kestävään matkailuun, sekä luonnon käyttämistä 
tehokkaasti "taloudellisena etuna" vapaa-ajan ja urheilun kestävien mallien avulla;
korostaa luonnon käyttäjien roolia, kun käyttäjät luontoa kunnioittamalla edistävät omaa 
terveyttään;

                                               
1 Katso edellä mainitun 16. helmikuuta 2006 annetun päätöslauselman 15 kohtaa.
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24. korostaa, että viljelyyn ja tuotantoon soveltumattomia alueita on hyödynnettävä ja 
tuettava parhaalla mahdollisella tavalla metsänhoidon, kestävän metsästyksen, 
kalastuksen jne. avulla villiintymisen välttämiseksi;

25. antaa tunnustuksen menestykselle, jota vuoristoalueilla on saavutettu luonnonsuojelussa, 
lajien monimuotoisuudessa sekä elinympäristön hoitamisessa Natura 2000 -alueiden ja 
luonnonpuistojen määrittämisen avulla;

26. vaatii komissiota tukemaan vuoristoalueiden sisällyttämistä suojeltavaan maailman 
luonnonperintöön parhaalla mahdollisella tavalla ja vaatii sitä hyödyntämään 
vuoristoalueiden suojeluun liittyvät kansainväliset mahdollisuutensa (esimerkiksi Alppeja 
ja Karpaatteja koskevan yleissopimuksen ja sen pöytäkirjojen ratifioinnin kautta); antaa 
tunnustuksen vuoristoalueita tukevien organisaatioiden ja tutkimuslaitosten työlle;

27. viittaa ainutlaatuisiin vesiesiintymiin ja lähteisiin, joita on käytettävä luonnollisina 
kastelujärjestelminä sekä juomaveden ja energian saantiin kestävällä tavalla;

28. korostaa vapaaehtoisuuden merkitystä (etenkin vuorialueiden pelastuspalvelussa, 
katastrofisuojassa ja hyväntekeväisyysjärjestöissä) sekä palveluiden että vuoristoalueiden 
kulttuuri- ja luonnonperinnön kannalta;

29. viittaa ammattiin ja sivutoimiin liittyvän perus- ja jatkokoulutuksen merkitykseen sekä 
tehokkaiden lähipalveluiden saantiin väestön säilyttämisen ja kilpailukyvyn kannalta;
vaatii, että yleishyödyllisiin palveluihin liittyviä alueellisia elimiä tuetaan kohdennetusti;

30. vaatii poistamaan digitaalisen kuilun ja antamaan tutkimuksen puiteohjelmien tulokset 
(kuten "sähköisen hallinnon") käytettäviin;

31. pitää tärkeänä, että panostetaan kestäviin liikkuvuutta koskeviin ratkaisuihin ja rajat 
ylittävien (kauttakulkuliikenne, pitkän matkan liikennekäytävät) ja kansallisten (pääsy eri 
korkeuksilla sijaitseville alueille, liikkuvuus kaupungeissa) vaatimusten integroituun 
käsittelyyn;

32. vaatii, että vuoristoalueita tuetaan liikenteen hallinnassa, meluntorjunnassa ja maiseman 
säilyttämisessä tieliikenteestä pois siirtymiseen liittyvillä toimilla (esimerkiksi 
vinjettidirektiivin mukaisten "herkkien alueiden" vahvistamisella1);

33. korostaa, että vuoristoalueet ovat eri energiamuotojen älykkään käytön johdosta malleja 
eri energiamuotojen yhdistämiselle, energiatehokkaille rakentamisratkaisuille ja toisen 
sukupolven biopolttoaineille ja että näitä aloja koskevaa tutkimusta on tuettava;

34. viittaa vuorten ja jäätiköiden riippuvuuteen ilmastonmuutoksesta, mutta samalla myös 
niiden potentiaaliin "testilaboratorioina" kehitettäessä luontoa jäljitteleviä ja 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/38/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, verojen ja 
maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun 
direktiivin 1999/62/EY (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 8).  
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innovatiivisia menetelmiä ilmaston suojelemiseksi; vaatii tutkimukseen ja ongelmien 
ratkaisuun liittyviä toimia;

35. vaatii, että vuoristoalueita koskeva toimivalta jaetaan uudelleen niin, että asiasta vastaa 
yksi komission jäsen;

36. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Vuoristoalueet asuinpaikkana

Noin 19 % Euroopan asukkaista asuu ja tekee työtä vuoristoalueilla.

Vuoristoalueet tarjoavat ihmisille ja muille elollisille olennoille ainutlaatuisen 
elinympäristön, jossa ihmisen elämä eri osa-alueineen on kiinteässä yhteydessä luonnon 
tasapainoon ja rytmiin. Vuoristo on monitoiminen elintila.

Vuoristoalueita sävyttävät monet luonnonolosuhteet: rinteiden käyttö rakentamiseen ja 
viljelyyn, sääolot, eroosio, korkeuserot, korkea sijainti, kalliot ja niin edelleen.

Näillä tekijöillä on omat vaikutuksensa.

Toisaalta vuoristoalueet eroavat näiden ominaisuuksien vuoksi selvästi EU:n muista 
pinnanmuodoista (kuten meri- ja rannikkoalueista), joita voidaan usein käsitellä juuri 
niille sopivalla erityisellä tavalla selvästi määriteltyjen poliittisen ja taloudellisten 
menettelytapojen avulla.

Toisaalta nämä seikat aiheuttavat sen, että vuoristoalueet ovat monella tavalla muita 
alueita huonommassa asemassa. Vaikeat tuotanto-olosuhteet maataloudessa, korkeat 
kuljetuskustannukset jyrkkien rinteiden ja korkeuserojen vuoksi, rakenteelliset puutteet 
kuljetus- ja tietoliikenneverkoissa sekä paljon aikaa ja varoja vievä henkilöiden ja 
tavaroiden liikkuminen  ovat vain joitakin esimerkkejä tästä ilmiöstä, joka vaikuttaa 
kaikkiin taloudenaloihin (kauppaan, matkailuun, käsityöhön, maatalouteen jne.) määräten 
ihmisten arkea.

Monitoimisilla, ainutlaatuisilla ja muita huonommassa asemassa olevilla vuoristoalueilla 
on samalla ominaisuuksia, joista voidaan mahdollisesti saada kilpailuetua tai joiden avulla 
vuoristoalueet voivat toimia joillakin aloilla mallina muille alueille. Näihin 
ominaisuuksiin kuuluvat esimerkiksi perinteisen tiedon ja perinteisten menetelmien 
runsaus (esim. laatutuotteet), kestävä viljely ja metsien ja niittyjen hyödyntäminen 
turismia ja luonnon käyttöä edistävänä tekijänä, tarve käyttää luontoystävällisiä ja samalla 
kustannustehokkaita menetelmiä (esim. raideliikenteen kehittäminen, ilmastonmuutokseen 
liittyvä uusi tekniikka) yhteistyön henki sosiaalisesti (vapaaehtoisuus, vuoristosuojelu) ja 
muilla aloilla (yhteenliittymät ja kumppanuudet). 
Samoin kuin haitat, myös edut perustuvat vuoristoalueiden tavattomaan herkkyyteen 
luonnollisena elinympäristönä. Tämä merkitsee sitä, että haittoja on tasoitettava ja 
mahdollisia vahvuuksia on hyödynnettävä kestävällä pitkän aikavälin viljelyllä ja 
resurssien hyödyntämisellä sopusoinnussa luonnon kanssa.
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Euroopan vuoristoalueita koskevan kokonaisstrategian tarve 

Tällä hetkellä Euroopan vuoristoalueita koskevat oikeudelliset kehykset ovat yhtä lukuisia 
ja erilaisia kuin Euroopan unionin jäsenvaltiot itse. Parhaassa tapauksessa sovelletaan 
sellaista aluepolitiikkojen yhdistelmää, joka ei haittaa edellä mainittuja kestävyyteen ja 
pitkään aikaväliin liittyviä tarpeita, mutta eivät edistäkään niitä parhaalla mahdollisella 
tavalla.

Kyse on sekä sääntelystä että tuista, joita kaikki vuoristoalueet eivät ole tähän mennessä 
saaneet tai joiden määrittämisessä ei ole toistaiseksi otettu huomioon yhteisön laajuisia 
tarpeita ja synergiaa.

Kansainvälisen kilpailun kiristyessä ja demografisten ja ekologisten haasteiden kasvaessa 
kenelläkään ei kuitenkaan ole varaa siihen, että resursseja hyödynnetään pienissä erissä 
niin, että niiden vaikutuksen katoavat saman tien.

Tarvitaan pikemminkin mielekäs kehys, jossa sääntelyä ja tukea voidaan yhdistää 
parhaalla mahdollisella tavalla, jotta voidaan tukea Euroopan vuoristoalueita niiden 
pyrkiessä kestävään ja tulevaisuuteen suuntautuvaan kilpailukykyyn.

Samalla on otettava huomioon, ettei toimivien rakenteiden asemesta varoja suunnata niin, 
ettei niillä ole vaikutuksia, mikä on ei-toivottua ja kallista. Pikemminkin on aktivoitava 
EU:n lisäarvo ja koordinoitava sitä toissijaisuusperiaate huomioon ottaen myös 
vuoristoalueiden tapauksessa.

Näiden seikkojen vuoksi esittelijä on vakuuttunut siitä, että Euroopan unioni tukee 
vuoristoalueitaan parhaiten laatimalla kokonaisstrategian, joka koskee vuoristoalueiden 
kestävää kehitystä ja niiden resurssien hyödyntämistä. Tähän on yhdistettävä rakentavalla 
tavalla aiemmat toimivat menettelyt.

Toimivat menettelyt on säilytettävä

Rakenteelliset heikkoudet ja luonnosta johtuvat vaikeudet ovat vuoristoalueilla tosiseikka, 
ja ne vaikuttavat yksittäisten viljelijöiden ja yritysten tuotanto-olosuhteisiin näillä alueilla. 
Tämä taas vaikuttaa paitsi asianomaisten ammattiryhmien elintasoon, myös suoraan 
nuorison ammatillisiin kannustimiin, demografiseen kehitykseen ja viime kädessä alueen 
luonnon ja muun talouden säilymiseen.

Ihmisarvoiset tuotantoehdot ja tuotannosta saatavat tuotot ovat siis perusedellytyksenä 
koko joukolle taloudellisia ja sosiaalisia tekijöitä, jotka kuuluvat erottamattomasti yhteen 
näillä alueilla.  Tämä koskee myös tekijöitä, jotka täydentävät varsinaisia tuotanto-
olosuhteita ja vaikuttavat näin ihmisten elinoloihin, kuten palvelutasoa ja liikenneverkkoa.

Esittelijä toteaa siksi, että tavallinen sääntely ja tuki, jotka ovat edistäneet tuotanto- ja 
elinehtojen säilyttämistä ja kehittämistä, on taattava myös tulevaisuudessa.
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Maatalous: vuoristoalueiden elinehto ennen ja nyt 

Vuoristoalueiden asukkaat ovat jo ammoisista ajoista lähtien viljelleet näiden alueiden 
rinteitä ja niittyjä sopusoinnussa luonnon kanssa mitä vaikeimmissa olosuhteissa. Jyrkät 
rinteet, korkeuserot, vaikea pääsy, kasvu ja sääolot vaikeuttavat viljelyä ja jalostusta, ja 
nämä tekijät ovat aiemmin johtaneet siihen, että näiden alueiden asukkaiden toimeentulo 
on ollut vaatimatonta ja erittäin työlästä.

Vuoristoalueiden viljelijöiden työ takasi välttämättömän perustoimeentulon ja 
jokapäiväisen leivän, ja vielä nykyäänkin se edistää luonnon erilaisten muotojen, kuten 
vuoristoniittyjen ja metsien, säilyttämistä ja hoitoa. Paitsi että maataloudella on näin 
taloudellinen merkitys, se muodostaa myös pohjan monille muille aloille, jotka hyötyvät 
vuoristoalueiden luonnon ja ympäristön rikkaudesta.

Lisäksi perinteisillä tuotteilla ja valmistustavoilla on nykyään keskeinen merkitys kaupan, 
majoituspalveluiden sekä viennin ja käsityön kannalta, ja samalla ne edistävät tiedon ja 
kulttuurisen identiteetin vaalimista.

Koska maatalous muodostaa suoraan ja epäsuorasti pohjan monille aloille, sen tukeminen 
ei ole pelkkää nostalgiaa, vaan se on keskeinen edellytys näiden alueiden työllisyydelle, 
kasvulle ja kehitykselle.

Siksi esittelijä viittaa painokkaasti näiden seikkojen erityiseen tärkeyteen yhteisen 
maatalouspolitiikan tulevissa uudistuksissa ja siihen liittyvissä toimissa etenkin 
käsiteltäessä maitokiintiöitä ja nuorten viljelijöiden tukemista. Vuoristoalueiden 
maataloutta on tuettava edelleen tasaavilla maksuilla ja laadukkaiden tuotteiden tuella 
sekä asianmukaisella sääntelyllä.

Vuoristoalueet ja muut tärkeät alat

Vuoristoalueiden luontoon liittyvät ongelmat eivät vaikuta paitsi maatalouteen, vaan ne 
määräävät näiden alueiden arkielämää mitä erilaisimmilla tavoilla, sillä ne vaikuttavat 
myös muihin tärkeisiin tekijöihin, jotka liittyvät vuoristoalueiden maaseudun kehitykseen. 
Tällaisia tekijöitä on useita.

Luonnon kestävä käyttö, joka käsittää maatalouskäytön ohella monia muita hoidon ja 
suojan muotoja (esim. metsien suojelu, metsästys ja kalastus).

Liikenneverkoilla on keskeinen merkitys tuotteiden ja henkilöiden kuljettamisessa ylös ja 
alas sekä yhteyksien luomisessa kauempana sijaitseville tasaisille alueille ja 
kaupunkikeskuksiin. On tärkeää käyttää tähän kustannustehokkaita ja 
ympäristöystävällisiä ratkaisuja (erityisesti siirtyen pois maantieliikenteestä), jotta luontoa 
ja sen kestävää käyttöä näillä alueilla ei vaaranneta.

Internet- ja viestintäverkot ovat yhä tärkeämpiä näillä hajallaan sijaitsevilla alueilla 
etenkin alueiden yritysten kannalta, kun yritykset digitaalisena aikakautena harjoittavat 
liiketoimiaan yhä enemmän verkossa.
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Kunnalliset ja muut palvelut, jotka kuuluvat yleishyödyllisiin palveluihin, käyvät 
vuoristoalueiden ikärakenteen muuttuessa yhä tärkeämmiksi, kun vanhemmalle ja 
nuoremmalle sukupolvelle pyritään takaamaan riittävä toimeentulo. Kuntia on tuettava 
kohdennetusti taloudellisesti ja paikallisesti toteutettavissa olevien ratkaisujen avulla.

Kestävä sosiaalinen rakenne laajalti sovellettavan vapaaehtoisuusperiaatteen muodossa 
turvaa julkisen sektorin ohella palveluja ja sosiaalista integroitumista yleishyödyllisellä 
tavalla.

Yhdessä maatalouden kanssa nämä alat muodostavat vuoristoalueiden kestävän 
kehityksen ytimen. Esittelijä katsoo, että edellä mainittujen luontoon liittyvien tekijöiden 
johdosta nämä ja muut keskeiset alat eivät tulevaisuudessakaan selviä ilman 
asianmukaista taloudellista ja sääntelyyn liittyvää tukea. Tällaisen tuen yhteydessä on 
myös käytettävä malleja, joiden avulla näiden alueiden kilpailuetuja (erityisesti 
laatutuotteita ja kestävää matkailua) voidaan kehittää ja hyödyntää etua tuovalla tavalla.

Siksi tarvitaan edellä vaadittua kokonaisstrategiaa, jonka tulee kattaa myös uusin 
tulevaisuuteen suuntautuva kehitys.

Uudet tekijät on otettava huomioon

Maailmanlaajuiset suuntaukset koskettavat myös vuoristoalueita, ja siksi on sitäkin 
tärkeämpää, että ne otetaan ajoissa huomioon, jotta niiden haitat voidaan voittaa ja jotta 
niiden etuja voidaan hyödyntää kestävällä tavalla. Näihin suuntauksiin kuuluvat 
ensisijaisesti tarve luoda innovointia tukeva ympäristöä jo olemassa olevan tiedon 
hyödyntämiseksi sekä uusien ratkaisujen luominen, niihin liittyen tarvittava koulutus ja 
jatkokoulutus sekä mukautuminen ilmastonmuutokseen, joka koskettaa erityisesti herkkiä 
ja eliölajeiltaan runsaita vuoristoalueita. 
Myös nämä seikat on sisällytettävä tarvittavaan strategiaan.

Kaiken kaikkiaan ...

... esittelijä katsoo, että luontoon liittyvien ja globaalien haasteiden vuoksi tähänastiset 
alakohtaiset toimet Euroopan vuoristoalueiden kehittämiseksi on koottava yhdeksi 
ohjaavaksi strategiaksi, jolla tuetaan näiden alueiden kestävää kehitystä pitkällä 
aikavälillä. Tässä strategiassa tulisi käyttää hyvin erilaisia välineitä (rahallinen tuki, 
lainsäädäntöä, verkkosivut jne.), joiden avulla esteet voidaan poistaa parhaalla 
mahdollisella tavalla niin, että samalla tarjotaan kannustimia ja taataan näiden alueiden 
mahdolliset kilpailuedut. Siksi komissiota pyydetään esittämään kuuden kuukauden 
kuluessa tällainen strategia, jossa jäsenvaltiot voivat toissijaisuusperiaatetta noudattaen 
laatia ja toteuttaa kansallisia toimintaohjelmia yhdessä paikallisten ja alueellisten elinten 
kanssa. On korostettava erityisesti, että unionin tarpeellisen rahallisen tuen myöntäminen 
etenkin maataloudelle on nyt ja jatkossakin tämän hankkeen onnistumisen edellytyksenä.
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