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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl žemės ūkio kalnų regionuose padėties ir perspektyvų
(2008/2066(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo 2001 m. rugsėjo 6 d. rezoliuciją dėl 25-erius metus Bendrijos žemės 
ūkiui kalnų regionuose taikomos tvarkos1,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl BŽŪP būklės patikrinimo2,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. vasario 16 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos 
miškininkystės strategijos3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir Regioninės plėtros 
komiteto nuomonę (A6-0000/2008),

A. kadangi kalnų regionai užima 40 proc. visos Europos sausumos teritorijos ir yra 19 proc. 
Europos piliečių tėvynė4,

B. kadangi kalnų regionai yra kultūriniai kraštovaizdžiai, kurie atspindi darnią žmogaus ir 
biosistemų sąveiką ir priklauso gamtos paveldui,

C. kadangi jie nuo kitų Europos Sąjungos regionų skiriasi tam tikrais ypatumais (įkalnėmis, 
aukščių skirtumu, neprieinamumu, plėtra, oro sąlygomis) ir yra daugeliu atžvilgių 
nepalankūs,

D. kadangi kalnų regionai turi potencialą (arba sąlygas), leidžiantį gaminti kokybiškus 
produktus, teikti aukštos kokybės paslaugas ir plėtoti poilsio zonas, kurį ilgalaikėje 
perspektyvoje galima išnaudoti tik integruotai ir tvariai naudojant išteklius ir tradicijas,

E. kadangi kalnai yra „daugiafunkcinė“ buveinė, kurioje ūkis ir žemės ūkis glaudžiai susiję 
su socialiniais, kultūriniais ir ekologiniais veiksniais,

                                               
1 OL C 72 E, 2002 3 21, p. 354.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0093.
3 Priimti tekstai, 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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1. atkreipia dėmesį į tai, kad valstybių narių pastangos, susijusios su kalnų regionais, labai 
skiriasi ir yra nukreiptos ne į visapusišką, bet į išimtinai sektorinę plėtrą, ir kad nėra 
jokios integruotos ES sistemos (pvz., tokios kaip jūrų erdvės atveju1);

2. pritaria Žaliajai knygai dėl teritorinės sanglaudos kaip požiūriui į skirtingus ES regionų 
tipus;

3. taip pat ragina Komisiją neperžengiant savo kompetencijos ribų per šešis mėnesius 
parengti specialią integruotą tvarios plėtros ir išteklių kalnų regionuose naudojimo 
strategiją; be to, ragina ja remiantis kurti nacionalines veiksmų programas su 
konkrečiomis įgyvendinimo priemonėmis;

4. pabrėžia, kad pagal mokslinius kriterijus, kuriais remiantis taip pat naujai vertinami 
nepalankūs regionai ir BŽŪP reforma, būtina sukurti Europos kalnų regionų apibrėžtį;

5. siekiant perduoti žinias ir skatinti naujoves, ragina pateikti finansuojamų programų ir 
projektų, susijusių su sritimis, kurios yra svarbios kalnų regionams, apžvalgą;

6. pabrėžia ūkininkavimo kalnų vietovėse vaidmenį gamybai, plataus masto žemės ūkio 
išsaugojimui ir naudojimui, taip pat jo, kaip daugiafunkcinio pagrindo kitoms ūkio 
šakoms ir kaip pagrindinio kultūrinio kraštovaizdžio ir socialinės struktūros dalies, 
vaidmenį;

7. tvirtina, kad dėl gamtinių sąlygų žemės ūkis kalnų regionuose susijęs su didesnėmis 
sąnaudomis (pvz., darbo intensyvumo) ir išlaidomis;

8. vertina kalnų regionų ūkininkų darbą; tvirtina, kad pagrindinių šios veiklos sąlygų (ypač 
dalinio užimtumo struktūros, su darbo veikla susietų valstybės mokamų priedų schemų) 
neturi apsunkinti biurokratija ir jos turi būti gerinamos sektorių politikos sričių tarpusavio 
sąveika;

9. pabrėžia, kad dėl alternatyvios gamybos trūkumo kompensacijos kalnų regionuose yra 
pateisinamos taip pat ilgalaikėje perspektyvoje ir kad visiškas atskyrimas lemtų 
sistemingą visų sektorių mažinimą;

10. ragina labiau skatinti jaunuosius ūkininkus ir lygias galimybes tarp vyrų ir moterų (ypač 
šeimai palankiomis priemonėmis, dalinio užimtumo tvarka) kaip būtį lemiančius 
veiksnius;

11. pabrėžia, kad gamintojų sąjungos prisideda prie žemės ūkio gamybos stabilumo bei 
saugumo ir kad būtina jas labiau skatinti;

                                               
1 COM (2007)0574.
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12. ragina papildomai finansiškai remti pienininkystę, kuriai dėl nepakankamų gamybos 
alternatyvų kalnų regionuose tenka pagrindinis vaidmuo; ragina pieno kvotų reformos 
metu parengti strategiją, skirtą sukrėtimams kalnų regionuose išvengti (angl. soft 
landing), taip pat papildomas priemones, skirtas neigiamiems padariniams mažinti;

13. primena, kad mažos ir vidutinės įmonės kalnų regionuose, naujoviškai naudojančios 
tradicines žinias bei gamybos procesus ir gaminančios kokybiškus produktus, yra svarbus 
užimtumą lemiantis veiksnys, todėl į jas turi būti atsižvelgiama ES paramos sistemose;

14. pabrėžia būdingų produktų ir aukštos kokybės produktų reikšmę visiems sektoriams; 
ragina remiantis strategija numatyti priemones, skirtas apsaugoti šiuos produktus arba jų 
gamybos procesus;

15. ragina įsteigti fondą, skirtą nepalankioms sritims, įskaitant kalnų regionus (pvz., iš 
antrojo ramsčio lėšų, kurios dėl nepakankamo bendro valstybių narių finansavimo yra 
nepanaudojamos);

16. ragina remiantis Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 69 straipsniu teikti finansinę paramą 
kalnų regionams, užtikrinti konkrečią, nebiurokratinę prieigą prie jos ir 20 proc. padidinti 
lėšų pagal 69 straipsnį viršutinę ribą;

17. ragina atsižvelgti į gyvulių veisėjų ir augintojų kalnų regionuose prašymus dėl taisyklių, 
susijusių su gyvūnų sveikata, gyvūnų apsauga ir auginimo skatinimu;

18. ragina remiantis strategija atsižvelgti į kalnų regionų kraštovaizdžio skirtumus (kalnų 
ganyklas, saugomus miškus, aukštus kalnus, pievas) ir numatyti kalnų ganyklų, pievų ir 
miškų ilgalaikę naudojimo koncepciją siekiant užkirsti kelią nepageidaujamiems 
reiškiniams (ypač ganyklų nualinimui);

19. pabrėžia tvarios miškininkystės strategijos, kuria atsižvelgiama į natūralų ciklą ir 
natūralią miškų sistemos sudėtį, balansavimo taisyklių, skirtų krizinėms situacijoms 
(pvz., audrų atveju), ir paskatų, skirtų integruotam miško tvarkymui, svarbą;

20. pabrėžia, kad lapuočių ir spygliuočių miškams kaip ūkio šakai, netoliese esančiai poilsio 
zonai ir gyvenamajai erdvei būtina ypatinga priežiūra, kad dėl netvaraus miškų 
naudojimo kyla ekologinės ir saugumo problemos (krentantys akmenys, griūtys) ir kad 
taikant priemones būtina užkirsti tam kelią;

21. mano, kad reikia stengtis skatinti kalnų regionuose atskirti miškus ir ganyklas ir įvesti 
reikalavimą naudotis keliais (ne vien saugumo sumetimais)1;

                                               
1 Žr. minėtos 2006 m. vasario 16 d. rezoliucijos 15 punktą.
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22. primena, kad kalnai yra natūrali kliūtis, todėl atsižvelgiant į bendras problemas (pvz., 
klimato kaitą, gyvūnų epidemijas, rūšių išnykimą) esminiais tampa tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas ir jo skatinimas;

23. pritaria pastangoms, susijusioms su tvariu turizmu, ir pastangoms remiantis tvariomis 
laisvalaikio ir sporto koncepcijomis gamtą veiksmingai naudoti kaip „ekonominę naudą“; 
pabrėžia gamtos naudotojų, kurie gerbdami gamtą prisideda prie savo sveikatos, svarbą;

24. pabrėžia, kad auginimui ir gamybai netinkami plotai turi būti kiek įmanoma geriau 
naudojami, vykdant miškų priežiūrą, tvarią medžioklę, žvejybą ir pan., ir remiami, 
siekiant užkirsti kelią sulaukėjimui;

25. vertina pažangą kalnų regionuose gamtos apsaugos, rūšių įvairovės ir gyvenamosios 
erdvės priežiūros srityse, pasiektą nustačius „Natura 2000“ sritis ir saugomus gamtos 
parkus;

26. ragina Komisiją kiek įmanoma labiau remti kalnų regionų įtraukimą į pasaulio gamtos 
paveldą ir pasinaudoti galimybėmis tarptautiniu lygiu, skirtomis kalnų regionų apsaugai 
(pvz., ratifikuoti Alpių ir Karpatų konvenciją, įskaitant protokolus); vertina organizacijų 
ir mokslinių tyrimų institutų, dirbančių kalnų regionų srityje, veiklą;

27. atkreipia dėmesį į ypatingus vandens ir šaltinių išteklius, kuriuos kaip natūralias 
drėkinimo sistemas, geriamojo vandens ir energijos šaltinius būtina tvariai naudoti;

28. pabrėžia savanoriškos veiklos reikšmę (ypač gelbėjimo darbų kalnuose, civilinės saugos, 
labdaros organizacijų) paslaugoms, taip pat kultūros ir gamtos paveldui kalnuose;

29. atkreipia dėmesį į profesinio ir papildomo profesinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo 
skatinimo ir veiksmingų vietos paslaugų reikšmę gyventojų skaičiaus išsaugojimui ir 
konkurencingumui; ragina kryptingai remti vietos savivaldos institucijas visuotinės 
svarbos paslaugų srityje;

30. ragina įveikti skaitmeninę atskirtį ir suteikti galimybę (pvz., el. vyriausybei) naudotis 
mokslinių tyrimų pagrindų programų rezultatais;

31. pabrėžia būtinybę taikyti tvarius judumo sprendimus ir integruotą požiūrį į tarptautinius 
(tranzitas, ilgųjų nuotolių transporto koridoriai) ir vietos (pvz., prieiga prie skirtinguose 
aukščiuose esančių sričių, miesto judumas) reikalavimus;

32. ragina remti kalnų regionus transporto mažinimo, apsaugos nuo triukšmo, kraštovaizdžio 
išsaugojimo srityse taikant priemones „toliau nuo gatvės“ prasme (pvz., „pažeidžiamų 
zonų“ stiprinimas Kelių mokesčių direktyvoje1);

                                               
1 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/38/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 
1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra 
infrastruktūra (OL L 157, 2006 6 9, p. 8).  
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33. pabrėžia, kad tausiai naudojant įvairius energijos šaltinius kalnų regionai yra pavyzdys 
skirtingų energijų rūšių naudojimo, energiją tausojančių statybų sprendimų ir antrosios 
kartos biodegalų požiūriu ir kad turi būti remiami šia kryptimi vykdomi moksliniai 
tyrimai;

34. atkreipia dėmesį į kalnų ir ledynų priklausomybę nuo klimato kaitos, taip pat į jų kaip 
„bandymų laboratorijos“ potencialą gamtą imituojančioms, naujoviškoms klimato 
apsaugos technologijoms; ragina imtis mokslinių tyrimų ir laikinųjų priemonių;

35. ragina iš naujo skirstant įgaliojimus atsakomybę, susijusią su kalnų regionais, skirti 
vienam Komisijos nariui;

36. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, taip pat valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Kalnų regionai kaip ypatinga (sui generis) gyvenamoji erdvė

Europos kalnų regionai suteikia gyvenamąją erdvę ir darbo vietą apie 19 proc. Europos 
gyventojų.

Kalnų regionai suteikia žmonėms ir kitiems gyviems padarams ypatingą gyvenamąją 
vietą, kurioje žmogiškoji būtis nedidelėje erdvėje visais požiūriais yra susieta su natūralia 
pusiausvyra ir ritmu: kalnas kaip daugiafunkcinė gyvenamoji erdvė.

Kalnų regionai pasižymi daugybe gamtinių ypatumų: šlaitais ir įkalnėmis, oro sąlygomis, 
erozija, aukščių skirtumais, aukščiu, uolomis ir pan.

Tai sukelia padarinių. 

Viena vertus, dėl šių ypatumų kalnų regionai aiškiai skiriasi nuo kitų ES kraštovaizdžio 
tipų, pvz., jūros arba pakrančių regionų, kuriems iš dalies taikant aiškiai parengtas 
politines ir ekonomines koncepcijas skiriama ypatinga ir joms pritaikyta priežiūra.

Kita vertus, dėl šių ypatumų kalnų regionai daugeliu atžvilgių yra „nuskriausti“. 
Sunkesnės gamybos sąlygos žemės ūkyje, didesnės transporto išlaidos dėl šlaitų ir aukščių 
skirtumų, struktūriniai trūkumai transporto ir ryšių tinkluose, taip pat daug laiko ir lėšų 
kainuojantis asmenų ir prekių judumas yra tik keletas šio „reiškinio“, darančio įtaką 
visoms ūkio sritims (prekybai, turizmui, amatams, žemės ūkiui ir kt.) ir lemiančio 
kasdieninį žmonių gyvenimą, išraiškos formų.

Daugiafunkciniai, ypatingi ir nepalankūs kalnų regionai taip pat pasižymi ypatumais, 
kurie suteikia konkurencinių pranašumų arba dėl kurių kalnų regionai kai kuriose srityse 
tampa pavyzdžiu kitiems regionams. Šiems ypatumams priskiriama tradicinių žinių ir 
gamybos procesų gausa (pvz., aukštos kokybės produktai), tvarus ūkininkavimas ir miškų 
bei pievų naudojimas kaip turizmą ir gamtos naudojimą skatinantis veiksnys, būtinybė 
naudoti gamtą tausojančias ir kartu ekonomiškai veiksmingas technologijas (pvz., parengti 
sprendimus dėl geležinkelių, naujas technologijas, susijusias su klimato kaita), 
„bendradarbiavimo dvasia“ socialinėje (savanoriška veikla, kalnų apsauga) ir kitose 
srityse (grupių kūrimas, bendrijos).
Vis dėlto šie privalumai, kaip ir nepalankios kalnų regionų sąlygos, priklauso nuo 
ypatingo kalnų regionų kaip natūralios gyvenamosios erdvės pažeidžiamumo. Tai reiškia, 
kad tvarus ir į ateitį nukreiptas ūkininkavimas bei išteklių naudojimas nepažeidžiant 
gamtos yra būtinas ne tik mažinant nepalankių sąlygų poveikį, bet ir sužadinant galimas 
stipriąsias puses ir jas naudojant.

Bendros Europos kalnų regionų strategijos būtinumas

Šiuo metu galiojanti teisinė sistema, susijusi su Europos kalnų regionais, yra tokia gausi ir 
įvairi kaip pačios Europos Sąjungos valstybės narės. Geriausiu atveju taikomas sektorių 
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politikos mišinys, kuris nors ir netrukdo jau aptartai tvarumo ir ilgalaikio orientavimo 
būtinybės, tačiau ir nėra ypač naudingas.

Čia kalbama ir apie taisykles, ir apie paramą, kuria iki šiol pasinaudojo ne visi kalnų 
regionai arba kuri iki šiol nebuvo nukreipta Bendrijos masto poreikiams tenkinti ir 
tarpusavio sąveikai skatinti.

Vis dėlto didėjant pasaulinei konkurencijai, demografiniams ir aplinkosaugos iššūkiams 
negalima sau leisti neveiksmingai naudoti išteklius tarsi „lašinant lašus ant įkaitusio 
akmens“.

Visų pirma būtina prasminga sistema, kurioje būtų tinkamiausiai suderintos taisyklės ir 
parama, kad Europos kalnų regionams būtų padedama siekti ne tik tvaraus, bet ir į ateitį 
nukreipto konkurencingumo.

Reikia atsižvelgti į tai, kad vietoj jau esamų struktūrų nebūtų kuriami fondai, nes dėl to 
atsirastų nepageidaujamas ir daug išteklių reikalaujantis „išstūmimo“ poveikis. Visų pirma 
siekiama, kad laikantis subsidiarumo principo taip pat kalnų regionų atveju būtų 
sužadinama ir koordinuojama ES pridėtinė vertė.

Remdamasis šiais samprotavimais. pranešėjas yra įsitikinęs, kad Europos Sąjunga savo 
kalnų regionams geriausiai padės parengdama bendrąją „tvarios plėtros ir išteklių 
naudojimo kalnų regionuose strategiją“, į kurią reikėtų įtraukti jau esamas sėkmingas 
koncepcijas.

Būtina išsaugoti pasiteisinusius sprendimus

Struktūriniai trūkumai ir nepalankios gamtinės sąlygos kalnų regionuose yra faktai, 
lemiantys gamybos sąlygas, kurias patiria atskiri šių regionų ūkininkai ir verslininkai. Tai 
lemia ne tik šių profesinių grupių gyvenimo standartus, bet ir daro tiesioginį poveikį 
skatinant jaunimą pasirinkti tam tikrą profesiją, demografinei raidai ir pagaliau gamtos 
išsaugojimui bei kitoms regiono ekonomikos sritims.

Žmogaus orumo nežeminančios gamybos sąlygos ir pajamos taip pat yra visos 
ekonominių ir socialinių veiksnių, kurie šiuose regionuose yra neišvengiamai tarpusavyje 
susiję, grandinės pagrindas. Be to, tai teisinga ir veiksniams, kurie greta pačių gamybos 
sąlygų papildomai lemia žmonių gyvenimo sąlygas, pvz., paslaugų kokybei arba 
transporto tinklui.

Todėl pranešėjas atkreipia dėmesį į tai, kad iki šiol galiojusios taisyklės ir paskatos, kurios 
padėjo išsaugoti ir plėtoti gamybos ir gyvenimo sąlygas, turi ir toliau išlikti.

Žemės ūkis: ankstesnis ir naujasis kalnų regionų gyvavimo šaltinis

Kalnų regionų gyventojai nežalodami gamtos ir sunkiausiomis sąlygomis nuo seno 
naudoja šių regionų šlaitus ir pievas. Įkalnės, aukščių skirtumai, neprieinamumas, plėtra ir 
oro sąlygos apsunkina augalų auginimą ir perdirbimą, o praeityje šių regionų gyventojams 
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tai užtikrindavo tik kuklų ir sunkiai išsikovotą gyvenimo pagrindą.

Tiesiogine prasme „ūkininkaujant“, kalnų regionų ūkininkų darbas teikdavo ne tik 
kasdienėms išlaidoms būtinas minimalias pajamas, bet ir padėdavo bei šiandien padeda 
saugoti ir prižiūrėti įvairiausius kraštovaizdžio tipus, pvz., kalnų ganyklas ir miškus. Taigi 
žemės ūkis turi ne tik ekonominę reikšmę – jis yra daugelio kitų sektorių, gaunančių 
naudos iš kalnų regionų gamtos ir kraštovaizdžio, pagrindas.

Be to, tradiciniai produktai ir gamybos būdai šiandien yra labai svarbūs prekybai, 
viešbučių ir viešojo maitinimo verslui, eksportui ir amatams, jie taip pat padeda išsaugoti 
sukauptas žinias ir kultūrinį tapatumą.

Atsižvelgiant į tai, kad žemės ūkis tiesiogine ir netiesiogine prasme yra daugelio sektorių 
gyvavimo pagrindas, jo skatinimas yra ne „nostalgiška“ būtinybė, o svarbiausias veiksnys 
šių regionų užimtumui, augimui ir tvariai plėtrai.

Todėl pranešėjas primygtinai pabrėžia, kad šie svarstymai yra labai svarbūs atsižvelgiant į 
tolesnes BŽŪP reformas ir susijusias priemones, ypač į diskusijas dėl pieno kvotų ir 
paramą jauniesiems ūkininkams: žemės ūkis kalnų regionuose ir toliau turi būti remiamas 
mokant kompensacijas ir skatinant aukštos kokybės produktų gamybą, taip pat tinkamai 
reglamentuojant.

Kalnų regionai –  kitos svarbios sritys

Gamtinės kilmės sunkumai kalnų regionuose ne tik daro įtaką žemės ūkiui, bet ir 
įvairiapusiškai lemia kasdienį gyvenimą šiuose regionuose, taip pat darydami įtaką 
kitiems svarbiems veiksniams, susijusiems su kanuotų regionų kaimo plėtra. Šiems 
veiksniams priklauso: 

Tvarus gamtos naudojimas, kuriam, be gamtos naudojimo žemės ūkio reikmėms, dar 
priskiriama daug kitų priežiūros ir puoselėjimo būdų (pvz., miškų priežiūra, medžioklė ir 
žvejyba).

Transporto tinklai, kuriems tenka pagrindinis vaidmuo vežant produktus ir asmenis į 
slėnius ir iš jų, taip pat užtikrinant jų ryšį su nutolusiomis lygumomis ir miestų centrais. 
Svarbu taikyti nebrangius, tačiau gamtą tausojančius sprendimus (visų pirma „toliau nuo 
gatvės“), kad nebūtų keliamas pavojus šių regionų gamtai ir jos tvariam naudojimui.

Internetas ir ryšių tinklai tampa vis svarbesniais šiems nuo centrų nutolusiems regionams, 
ypač jų įmonėms, kurios skaitmeniniame amžiuje vis dažniau verslo reikalus tvarko 
internetu.

Komunalinės ir vietos paslaugos, priklausančios „visuotinės svarbos paslaugoms“ ir 
atsižvelgiant į kalnų regionų gyventojų amžiaus pokyčius tampa, vis svarbesnės užtikrinti 
tinkamą vyresnių ir jaunesnių kartų gyvenimą. Būtina kryptingai padėti bendruomenėms, 
skiriant finansavimą ir diegiant vietos lygiu įgyvendinamus sprendimus.
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Tvari socialinė struktūra, kuriai būdingos plačiai paplitusios savanoriškos organizacijos, 
kartu su valstybinėmis institucijomis plačiajai visuomenei teikiančios paslaugas ir 
užtikrinančios socialinę įtrauktį.

Kartu su žemės ūkiu šie veiksniai yra pagrindinės kalnų regionų tvarios plėtros sritys. 
Pranešėjas mano, kad dėl minėtų gamtinės kilmės veiksnių šios ir kitos pagrindinės sritys 
ir toliau neapsieis be atitinkamos finansinės paramos ir reglamentavimo. Tačiau tokia 
parama turi būti grindžiama koncepcijomis, kurios šiose srityse (visų pirma aukštos 
kokybės produktų ir tvaraus turizmo srityse) leistų sukurti ir sėkmingai naudoti 
konkurencinį pranašumą.

Tai lemia būtinybę parengti šiame projekte reikalaujamą visapusišką strategiją, kurioje 
taip pat būtina atsižvelgti į naujausius tolimesnę kryptį rodančius procesus.

Būtina įtraukti naujoves

Pasaulinės tendencijos taip pat neaplenkia kalnų regionų, todėl dar svarbiau, kad į jas būtų 
laiku atsižvelgiama šalinant trūkumus ir tvariai naudojantis pranašumais. Šioms 
tendencijoms visų pirma priklauso būtinybė kurti naujovėms palankią aplinką, leidžiančią 
naudotis jau turimomis žiniomis ir kurti naujus sprendimus, su ja susijusi mokymosi ir 
kvalifikacijos kėlimo būtinybė ir prisitaikymas prie klimato kaitos, nuo kurios dėl savo 
pažeidžiamumo ir rūšių įvairovės ypač priklauso kalnų regionai. 
Tai irgi turi atsispindėti reikalaujamoje strategijoje.

Apibendrindamas ...

... pranešėjas mano, kad, atsižvelgiant į gamtinės kilmės ir pasaulinių iššūkių įvairovę, 
ankstesnės pastangos spartinti Europos kalnų regionų pažangą turi būti apibendrintos 
pagrindų strategijoje dėl tvarios ir ilgalaikės šių regionų plėtros. Šioje strategijoje turėtų 
būti numatytos įvairiausios (finansinės paramos, teisėkūros, interneto platformų ir pan.) 
priemonės, kurios užtikrintų geriausią kliūčių šalinimo būdą ir kartu kurtų paskatas ir šių 
regionų konkurencinių pranašumų potencialą. Todėl prašoma, kad per šešis mėnesius 
Komisija parengtų tokią strategiją, kuriai, nepažeidžiant subsidiarumo principo, valstybės 
narės kartu su vietos ir regionų savivaldos institucijomis turėtų parengti ir įgyvendinti 
nacionalinius veiksmų planus. Visų pirma reikia pabrėžti, kad reikiamos Europos lygio 
finansinės paramos užtikrinimas, ypač žemės ūkyje, yra būtina šio sumanymo sėkmės 
sąlyga.
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