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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a hegyvidéki térségekben a mezőgazdaság helyzetéről és kilátásairól
(2008/2066(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „A hegyvidéki térségek mezőgazdaságának javára alkalmazott közösségi 
szabályok 25 éve” című, 2001. szeptember 6-i állásfoglalására1,

– tekintettel a közös agrárpolitika „állapotfelméréséről” szóló, 2008. március 12-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel az Európai Unió erdészeti stratégiájának végrehajtásáról szóló, 2006. február 
16-i állásfoglalására3, 

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a Regionális 
Fejlesztési Bizottság véleményére,

A. mivel a hegyvidéki területek Európa szárazföldi területeinek 40%-át teszik ki, és az 
európai polgárok 19%-ának adnak otthont4,

B. mivel a hegyvidéki területek épített környezetet képeznek, amelyek az ember és a 
bioszisztéma harmonikus kölcsönhatását tükrözik, és a természeti örökséghez tartoznak,

C. mivel a hegyvidéki térségeket meghatározott tényezők (hegyoldali fekvés, 
szintkülönbségek, megközelíthetetlenség, növényzet, időjárási feltételek) különböztetik 
meg az Európai Unió más térségeitől, és több szempontból is hátrányos helyzetben 
vannak,

D. mivel a hegyvidéki térségek lehetőségként/modellként szolgálnak a minőségi termékek, a 
kiváló színvonalú szolgáltatások és az üdülőterületek számára, ami csak az erőforrások és 
a hagyományok integrált és hosszú távú felhasználásával hozható fenntarthatóan 
működésbe,

E. mivel a hegyek „többfunkciós” térségek, ahol a (mező-) gazdaság szorosan kapcsolódik a 
társadalmi, kulturális és ökológiai szempontokhoz,

1. úgy ítéli meg, hogy a tagállamok hegyvidéki térségekkel kapcsolatos erőfeszítései igen 
eltérőek, és nem egy átfogó, hanem pusztán az ágazati fejlesztésre irányulnak, és e 

                                               
1 HL C 72 E, 2002.3.21.,  354. o.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0093.
3 Elfogadott szövegek, 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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tekintetben nincs integrált uniós keretrendszer (mint ahogy van a tengeri térségek 
esetében1); 

2. üdvözli a területi kohézióról szóló zöld könyvet, amely megközelítésként szolgál az 
Európai Unió különböző területi formái tekintetében;

3. ezzel egyidejűleg felszólítja a Bizottságot, hogy saját hatáskörében hat hónapon belül 
dolgozzon ki egy egyedi integrált „stratégiát a hegyvidéki térségek erőforrásainak 
fenntartható fejlesztésére és felhasználására”; kéri továbbá, hogy ennek alapján 
készítsenek nemzeti cselekvési terveket, amelyek konkrét végrehajtási intézkedéseket
tartalmaznak;

4. hangsúlyozza a hegyvidéki térségek tudományos kritériumok alapján történő európai 
fogalommeghatározásának szükségességét, amelyeket a hátrányos helyzetű térségek 
(„less favoured areas”) újraértékelésében és a KAP reformjában is figyelembe vesznek;

5. az ismeretek átadásának és az innováció ösztönzésének céljából felszólít a hegyvidéki 
térségek szempontjából lényeges témákhoz kapcsolódó finanszírozott programok és 
projektek áttekintésére; 

6. kiemeli a hegyvidéki gazdálkodás szerepét a termelés, az átfogó tájmegőrzés és -
hasznosítás, valamint más gazdasági ágak többfunkciós alapjának megteremtése 
szempontjából, továbbá a hagyományos épített környezet és társadalmi struktúra mérvadó 
elemeként; 

7. megállapítja, hogy a hegyvidéki térségekben a természeti adottságok miatt a 
mezőgazdaság nagyobb ráfordításokkal (többek között munkaintenzitás) és költségekkel 
jár; 

8. elismeri a hegyvidéki gazdálkodók munkáját; ragaszkodik ahhoz, hogy ennek 
keretfeltételeit (különösen a jövedelemkiegészítő struktúrákat, bértámogatási modelleket) 
a bürokrácia ne nehezítse, hanem azokat az ágazati politikák szinergiáival javítani kell;

9. hangsúlyozza, hogy a kompenzációs kifizetések a hegyvidéki térségekben más termelési 
alternatívák hiányában hosszú távon is indokoltak, és a támogatásoknak a termeléstől 
való teljes függetlenítése módszeresen több ágazatot érintő leépítésekhez vezetne;

10. felszólít egzisztenciális tényezőkként a fiatal gazdálkodók támogatására és a nők és 
férfiak közötti esélyegyenlőség előmozdítására (különösen családbarát intézkedéseken, a 
részmunkaidő szabályozásán keresztül); 

11. hangsúlyozza, hogy a termelői szervezetek hozzájárulnak a mezőgazdasági termelés 
stabilitásához és biztonságához, és azokat fokozottan támogatni kell; 

                                               
1 COM (2007)0574
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12. külön pénzügyi támogatást kér a tejágazat számára, amely a termelési alternatívák hiánya 
miatt központi szerepet játszik a hegyvidéki térségek számára; a tejkvóták reformja 
keretében a „fokozatos megszüntetés” (soft landing) stratégiájára szólít fel a hegyvidéki 
térségeket illetően, valamint a negatív hatások mérséklésére irányuló kiegészítő 
intézkedéseket kér;

13. emlékeztet arra, hogy a hegyvidéki térségekben a kis- és középvállalkozások a 
tradicionális ismeretek és gyártási eljárások modern alkalmazásával minőségi termékeket 
állítanak elő, a munkahelyek szempontjából kulcstényezők, ezért figyelembe kell venni 
őket az EU támogatási rendszereiben; 

14. hangsúlyozza a jellegzetes (minőségi) termékek ágazatokat átfogó jelentőségét; a 
„stratégia” keretében olyan intézkedések előírására szólít fel, amelyek védik ezeket a 
termékeket, illetve azok gyártási eljárásait; 

15. felszólít egy alap létrehozására a hátrányos helyzetű térségek, köztük a hegyvidéki 
térségek számára (többek között a második pillér forrásaiból, amelyek a hiányzó nemzeti 
társfinanszírozás miatt kihasználatlanok);

16. felszólít arra, hogy az 1782/2003/EK rendelet 69. cikkének alkalmazásával garantálják a 
pénzügyi támogatást a hegyvidéki térségek számára, és biztosítsák a tényleges, 
bürokratikus akadályoktól mentes hozzáférést ezekhez a támogatásokhoz, valamint kéri a 
tejre vonatkozóan a 69. cikk szerint rögzített felső határ 20%-ra való megemelését;

17. szorgalmazza, hogy a hegyvidéki állattenyésztők és állattartók ügyét vegyék figyelembe 
az állat-egészségügyi és állatvédelmi állatvédelmi előírásokban és a tenyésztési 
támogatásokban;

18. szorgalmazza, hogy a „stratégia” keretében foglalkozzanak részletesen a hegyvidéki 
térségek tájformáival (havasok, véderdők, magashegységek, mezők), és a havasok, 
legelők és erdők esetében irányozzanak elő fenntartható hasznosítási koncepciókat annak 
érdekében, hogy fellépjenek a nem kívánt jelenségekkel (különösen a túllegeltetéssel) 
szemben;

19. hangsúlyozza egy hosszú távú erdészeti stratégia fontosságát, amely figyelembe veszi a 
természetes körforgást és az erdei ökoszisztéma természetes összetételét, kompenzációs 
mechanizmusokat hoz létre válsághelyzetekre (pl. viharok esetén), és ösztönzőket teremt 
az integrált erdőgazdálkodás számára; 

20. hangsúlyozza, hogy a lombos és tűlevelű erdők mint gazdasági ág, mint helyi 
üdülőterületek és mint élőhelyek különleges gondozást igényelnek, valamint hogy az 
erdők nem fenntartható hasznosítása ökológiai és biztonságtechnikai problémákhoz vezet
(kőomlások), amivel szemben intézkedésekkel kell fellépni; 
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21. úgy ítéli meg, hogy a hegyvidékeken törekedni kell az erdei legelők leválasztásának 
támogatására és – összességében már csak biztonsági okokból is – kötelezni kell 
mindenkit, hogy a kijelölt ösvényeken közlekedjen1;

22. emlékeztet arra, hogy a hegyek természetes akadályokat képeznek, amiből kifolyólag a 
határokon átnyúló együttműködés és annak támogatása a közös problémákat illetően (pl. 
éghajlatváltozás, járványos állatbetegségek, fajkipusztulás) létfontosságúvá válik;

23. üdvözli azokat az erőfeszítéseket, amelyek a fenntartható turizmusra és arra irányulnak, 
hogy a szabadidős és sportkoncepciók keretében a természetet mint „gazdasági előnyt” 
hatékonyan hasznosítsák; hangsúlyozza a természet használóinak szerepét, akik a 
természet tiszteletben tartásával saját egészségükhöz is hozzájárulnak;

24. hangsúlyozza, hogy a növénytermesztésre és termelésre alkalmatlan földterületeket 
erdőgondozással, fenntartható vadászattal, halászattal stb. a lehető legjobban hasznosítani 
és támogatni kell, hogy megelőzzék a területek elhanyagolását; 

25. elismeri azokat a sikereket, amelyeket a hegyvidéki térségekben a természetvédelem, a
fajtasokszínűség és az élőhelyek gondozása céljából a „Natura 2000” területek és 
természetvédelmi területek kijelölésén keresztül elértek; 

26. felszólítja a Bizottságot, hogy a lehető legnagyobb mértékben támogassa a hegyvidéki 
térségek bevonását a világ természetvédelmi örökségébe, és tegyen eleget a hegyvidéki 
térségek védelmével kapcsolatos nemzetközi lehetőségeinek (pl. az Alpokról és 
Kárpátokról szóló egyezmény és azok jegyzőkönyveinek ratifikálása); elismeri a 
hegyvidéki térségek mellett elkötelezett szervezetek és kutatóintézetek munkáját;

27. rámutat az egyedülálló víz- és forráskészletekre, amelyeket természetes 
öntözőrendszerekként, ivóvíz- és energiaforrásként fenntarthatóan kell hasznosítani;

28. kiemeli az önkéntesség jelentőségét (különösen a hegyi mentés, a katasztrófavédelem, a 
karitatív létesítmények terén) a szolgáltatások, valamint a hegyvidékek kulturális és 
természeti öröksége szempontjából;

29. rámutat a szakmai és (mellék)foglalkozáshoz szükséges alap- és továbbképzés szerepére, 
valamint a hatékony helyi közszolgáltatások jelentőségére a népesség megtartása és a 
versenyképesség szempontjából; szorgalmazza az általános érdekű szolgáltatások terén a 
helyi közigazgatási szervek célzott támogatását;

30. felszólít a digitális szakadék áthidalására és a kutatási keretprogramok eredményeinek 
hozzáférhetővé tételére (pl. az e-kormányzat számára);

31. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a fenntartható mobilitási megoldásokra és egy 
integrált megközelítésre helyezzék a hangsúlyt, amely egyensúlyt teremt a 

                                               
1 Lásd az említett 2006. február 16-i állásfoglalás (15) bekezdését. 
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transznacionális (tranzit, távolsági közlekedési folyosók) és a helyi követelmények között 
(pl. a különböző magassági szinteken lévő területek megközelítése, városi mobilitás); 

32. felszólít a hegyvidéki térségek támogatására a forgalomirányítás, a zajvédelem és a 
tájmegőrzés során, mégpedig a „le az útról” megközelítés szerinti intézkedések 
bevezetésével (pl. az érzékeny övezetek helyzetének megerősítése az úthasználati díjakról 
szóló irányelvben1); 

33. kiemeli, hogy a hegyvidéki térségek a különböző energiaforrások intelligens 
felhasználásával „mintáként” szolgálnak a diverzifikált energia-összetétel, az 
energiahatékony építészeti megoldások és a második generációs bioüzemanyagok 
számára, és az ebbe az irányba mutató kutatási megközelítéseket támogatni kell; 

34. rámutat arra, hogy a hegyek és gleccserek függenek az éghajlatváltozástól, azonban 
„kísérleti laboratóriumai” is lehetnek az éghajlatvédelmet célzó, természetet leképező, 
innovatív technológiáknak; kutatási ás áthidaló intézkedések bevezetésére szólít fel; 

35. az átalakítás során kéri, hogy a hegyvidéki térségekkel kapcsolatos hatásköröket bízzák 
egyetlen bizottsági tagra; 

36. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 2006/38/EK irányelve a nehéz tehergépjárművekre egyes 
infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról (HL L 157., 2006.6.9., 8. 
o.). 
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A hegyvidéki térségek mint sui generis élőhelyek

Európa hegyvidéki térségei az európai lakosság mintegy 19%-ának kínálnak élet- és 
munkateret. 

A hegyvidéki térségek egyedülálló élőhelyet biztosítanak az emberek és más élőlények 
számára, ahol az emberi lét minden vonatkozásával együtt egy szűk térben 
összekapcsolódik a természetes egyensúllyal és ritmussal: a hegy egy többfunkciós 
élőhely.

A hegyvidéki térségeket e természetükből adódóan számos természetes sajátosság 
jellemzi: rézsűk és hegyoldali fekvés, időjárási feltételek, erózió, szintkülönbségek, magas 
fekvés, sziklás terep stb.

Ennek különböző következményei vannak. 

Egyrészről e jellemzők alapján a hegyvidéki térségek világosan elhatárolhatók az EU más 
tájformáitól (pl. tengeri vagy part menti térségek), amely utóbbiakról részben a világosan 
kidolgozott politikai és gazdasági koncepciók keretében külön és célzottan gondoskodnak.

Másrészt e jellemzők miatt a hegyvidéki térségek számos tekintetben hátrányos 
helyzetben vannak. E jelenség a nehezebb mezőgazdasági termelési feltételekben, a 
hegyoldali fekvés és szintkülönbségek miatt megnövekedett szállítási költségekben, a 
közlekedési és kommunikációs hálózatok strukturális hiányosságaiban, valamint a 
személy- és áruforgalomban a nagy idő- és pénzügyi ráfordítást igénylő mobilitásban 
mutatkozik meg, ami valamennyi gazdasági területet befolyásolja (kereskedelem, 
idegenforgalom, kézművesipar, mezőgazdaság stb.), és meghatározza az emberek 
mindennapi életét. 

A többfunkciós, egyedülálló és hátrányos helyzetben lévő hegyvidéki térségek e 
sajátosságok mellett olyan jellemzőkkel is rendelkeznek, amelyek potenciális 
versenyelőnyt képeznek, illetve bizonyos területeken a hegyvidéki térségek modellként 
szolgálnak más régiók számára. E jellemzők közé tartoznak a kiterjedt tradicionális 
szaktudás és gyártási eljárások (pl. minőségi termékek), a fenntartható gazdálkodás és az 
erdők és legelők fenntartható kezelése mint az idegenforgalom és a természet használói
szempontjából fontos tényezők, a természetbarát, ugyanakkor költséghatékony 
technológiák alkalmazásának szükségessége (pl. sínvezetési megoldások kidolgozása, új 
technológiák az éghajlatváltozással kapcsolatban), az együttműködési szellem a 
társadalmi területen (önkéntesség, hegyek védelme), de más ágazatokban is (klaszterek 
alakítása, szövetkezetek).
A hátrányos helyzet sajátosságaihoz hasonlóan ezek az előnyök is a hegyvidéki térségek 
mint természetes élőhelyek rendkívüli érzékenységén alapulnak. Ez azt jelenti, hogy mind 
a hátrányos helyzet kompenzálása, mind pedig a lehetséges előnyök alkalmazása és 
kiaknázása a természettel összhangban fenntartható és hosszú távú erőforrás-gazdálkodást 
és -hasznosítást tesz szükségessé.
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Egy átfogó stratégia szükségessége Európa hegyvidéki térségeivel kapcsolatban

Európában jelenleg a hegyvidéki térségekre vonatkozó jogi keretek olyan sokfélék és 
különbözőek, mint maguk az Európai Unió tagállamai. Legjobb esetben az ágazati 
politikáknak egy egyvelegét alkalmazzák, ami ugyan nem akadályozza fent említett 
szükségszerű fenntarthatóságot és a hosszú távú orientációt, de nem is szolgálja azt a 
lehető legjobban.

Ez érinti a szabályozásokat és a támogatásokat is, amelyek hasznát eddig nem minden 
hegyvidéki térség láthatta, illetve amelyek esetében a közösségi szintű szükségleteket 
megcélzó orientáció és a szinergikus egymásba kapcsolódás nem volt biztosított. 

Az egyre intenzívebb globális verseny, a demográfiai és ökológiai kihívások korában 
azonban senki sem engedheti meg magának, hogy az erőforrásokat az elaprózódott 
felhasználással elpazarolja. 

Sokkal inkább egy olyan ésszerű keretre van szükség, ahol a szabályozásokat és 
támogatásokat a lehető legjobb módon kapcsolják össze annak érdekében, hogy 
támogassák az európai hegyvidéki régiókat a fenntartható, de jövőképes 
versenyképességre irányuló törekvéseikben. 

Ennek során ügyelni kell arra, hogy ne váltsák fel a működő struktúrákat és alapokat, ami 
nem kívánt és költséges kiszorító hatáshoz vezetne. Sokkal inkább arról van szó, hogy a 
szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett az EU által előállított hozzáadott értéket 
a hegyvidéki térségek esetében is aktiválni és koordinálni kell. 

E megfontolások alapján az előadónak meggyőződése, hogy az Európai Unió úgy 
támogathatja leginkább a hegyvidéki térségeit, hogy ha átfogó „stratégiát” dolgoz ki „a 
hegyvidéki térségek erőforrásainak fenntartható fejlesztésére és hasznosítására”, aminek 
során a már létező sikeres koncepciókat is konstruktív módon integrálni kell. 

A bevált recepteket meg kell tartani

A strukturális hiányosságok és a nehéz természeti adottságok olyan tényszerű 
körülmények a hegyvidéki térségekben, amelyek lecsapódnak e régiók egyes 
gazdálkodóinak és vállalatainak termelési feltételeiben is. Ez viszont nemcsak e 
foglalkozási csoportok életszínvonalát befolyásolja, hanem közvetlen hatást gyakorol a 
fiatalok szakmai ösztönzésére, a demográfiai fejlődésre és végezetül a természet 
megőrzésére és a régió más gazdasági területeire is. 

Az emberhez méltó termelési feltételek és hozamok képezik tehát az alapját azon 
gazdasági és társadalmi tényezők egész láncolatának, amelyek megkerülhetetlenül 
összekapcsolódnak ezekben a régiókban. Ez igaz még azokra a tényezőkre is, amelyek a 
tényleges termelési feltételeket kiegészítve az emberek életkörülményeit érintik, mint 
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például a szolgáltatások színvonala és a közlekedési hálózatok. 

Az előadó ezért rámutat arra, hogy a jövőben is fenn kell tartani a termelési feltételek és 
életkörülmények megőrzéséhez és fejlesztéséhez hozzájáruló hagyományos 
szabályozásokat és támogatásokat. 

Mezőgazdaság: a hegyvidéki térségek régi és új ütőere

A hegyvidéki térségek lakói már a kezdetektől fogva a természettel összhangban, a 
legviszontagságosabb körülmények között művelik e területek lejtőit és mezőit. A 
hegyoldali fekvés, a szintkülönbségek, a megközelíthetetlenség, a növényzet, az időjárási 
feltételek nehezítik a földművelést és a feldolgozást, aminek eredményeképpen a múltban 
kemény munka árán szerény létalap jutott e térségek lakosainak. 

A szó szoros értelmében vett „gazdálkodást” folytatva a hegyvidéki gazdálkodók munkája 
nemcsak a mindennapi kenyérhez szükséges minimális jövedelmet biztosította, hanem 
hozzájárul ma is a különböző tájformák, például a havasok vagy erdők megőrzéséhez és 
gondozásához. A mezőgazdaságnak így nemcsak gazdasági szerepe van, hanem számos 
más ágazat alapját is képezi, amelyek haszonra tesznek szert a hegyvidéki térségek 
természetben és tájban való gazdagságából. 

Emellett a tradicionális termékek és gyártási eljárások központi szerepet kapnak a
kereskedelemben, a vendéglátásban, az exportban és a kézműiparban, emellett pedig 
hozzájárulnak a tudás és a kulturális identitás ápolásához is. 

Mivel a mezőgazdaság közvetlenül vagy közvetve számos ágazat létalapját képezi, annak 
támogatása nem „nosztalgikus” célokat szolgál, hanem alapvető szükségszerűség e régiók 
foglalkoztatása, növekedése és fenntartható fejlődése számára.

Az előadó ezért nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy e megfontolások különösen 
fontosak lesznek a KAP jövőbeli reformja és az azt kísérő intézkedések fényében, 
különösen a tejkvótákról folyó vita és a fiatal gazdálkodók támogatása terén: a hegyvidéki 
térségek mezőgazdaságát a kompenzációs kifizetéseken és a minőségi termékek 
támogatásán keresztül, valamint megfelelő szabályozás keretében továbbra is támogatni 
kell. 

Hegyvidéki térségek: más fontos területek

A hegyvidéki térségek nehéz természeti adottságai nemcsak a mezőgazdaságban 
csapódnak le, hanem a legkülönbözőbb befolyásolják a mindennapi életet e régiókban, 
amennyiben a hegyvidéki térségek vidékfejlesztésének más fontos tényezőit is érintik. 
Ilyenek például: 

A természet fenntartható hasznosítása, amely a mezőgazdasági hasznosítás mellett számos 
más gazdálkodási formát is ismer (pl. erdőgondozás, vadászat és halászat).

A közlekedési hálózatok központi szerepet játszanak a hegyek és völgyek között a 
személyek és termékek szállításában, valamint azok távolabb fekvő síkságokkal és városi 
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központokkal való összekapcsolásában. Ennek során fontos, hogy költséghatékony, de 
környezetbarát megoldásokat alkalmazzanak („le az útról” megközelítés), hogy ne 
veszélyeztessék a természetet és annak fenntartható hasznosítását e régiókban. 

Az Internet és a kommunikációs hálózatok egyre nagyobb jelentőséggel bírnak e 
decentralizált régiók, különösen az itt letelepedett vállalkozások számára, amelyek a 
digitális korszakban egyre inkább online bonyolítják le üzleti tevékenységeiket.

A kommunális és helyi szolgáltatások, amelyek az „általános érdekű szolgáltatások” 
fogalma alá tartoznak, a hegyvidéki térségek változó korösszetételének fényében egyre 
fontosabbá válnak abban, hogy egy méltó megélhetést tegyenek lehetővé az idősebb és 
fiatalabb generációk számára. Ennek keretében pénzügyileg és helyileg megvalósítható 
megoldásokon keresztül támogatni kell a községeket. 

A széles körben elterjedt önkéntesség formájában testet öltő fenntartható társadalmi 
struktúra az állami szolgáltatásokkal és a társadalmi integrációval párhuzamosan 
kiteljesíti a közjót.

A mezőgazdaság mellett ezek képezik a hegyvidéki térségek fenntartható fejlődésének 
kulcsterületeit. Az előadó úgy ítéli meg, hogy a fent említett természeti tényezők miatt 
ezek és más kulcsterületek megfelelő pénzügyi és szabályozási támogatás nélkül a 
jövőben sem lesznek képesek fennmaradni. E támogatások mellé azonban olyan 
koncepciókat kell társítani, amelyek képesek e területek versenyelőnyeit (elsősorban 
minőségi termékek és fenntartható turizmus) kidolgozni és előnyösen hasznosítani. 

Ebből adódik a fentiekben kért átfogó stratégia szükségessége, amelyben helyet kell 
kapniuk a legújabb, jövőbe mutató fejlesztéseknek is.

Az újakat pedig integrálni kell

A globális tendenciák a hegyvidéki régiókat sem hagyják érintetlenül, ezért még inkább 
fontos, hogy ezeket a hátrányok áthidalását és az előnyök fenntartható hasznosítását 
illetően figyelembe vegyék. E tendenciák közé tartozik mindenekelőtt annak 
szükségessége, hogy innovációbarát környezetet kell teremteni a már meglévő tudás 
hasznosításához, új megoldásokat kell kidolgozni az ahhoz kapcsolódó szükséges 
képzéssel és továbbképzéssel együtt, továbbá alkalmazkodni kell az éghajlatváltozáshoz, 
amely érzékenységük és fajtagazdagságuk miatt különösen érinti a hegyvidéki térségeket. 
Ezeknek a szempontoknak is helyet kell kapniuk a kért stratégiában.

Összefoglalva...

...az előadó úgy ítéli meg, hogy a számos természeti és globális kihívást figyelembe véve 
az európai hegyvidéki térségek fellendítésére irányuló eddigi ágazati erőfeszítéseket egy 
keretstratégiában kell összefoglalni e területek fenntartható és hosszú távú fejlesztése 
céljából. E stratégiának a legkülönbözőbb eszközöket kell igénybe vennie (pénzügyi 
támogatás, jogalkotás, online platformok stb.), amelyek garantálják az akadályok 
elhárítását, ezzel egyidejűleg pedig biztosítják az ösztönzők és az e régiók 
versenyelőnyeiben rejlő potenciál működésbe hozását. Az előadó ezért felszólítja a 
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Bizottságot, hogy hat hónapon belül terjesszen elő egy olyan stratégiát, amelyhez a 
tagállamok – a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával – nemzeti cselekvési 
programokat dolgoznak ki és hajtanak végre a helyi és regionális közigazgatási szervekkel 
együttműködésben. Mindenekelőtt hangsúlyozandó, hogy e vállalkozás sikeréhez jelenleg 
elengedhetetlen – és a jövőben is az marad – az európai szinten nyújtott szükséges 
pénzügyi támogatás, különösen a mezőgazdaságban. 
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