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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par pašreizējo stāvokli lauksaimniecības nozarē kalnu reģionos un tā perspektīvām
(2008/2066(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā tā 2001. gada 6. septembra rezolūciju „25 gadu ilga Kopienas regulējuma 
piemērošana lauksaimniecībai kalnu apvidos”1,

– ņemot vērā tā 2008. gada 12. marta rezolūciju par kopējās lauksaimniecības politikas 
„veselības pārbaudi”2,

– ņemot vērā tā 2006. gada 16. februāra rezolūciju par ES mežu stratēģijas īstenošanu3, 

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Reģionālās 
attīstības komitejas atzinumu (A6-0000/2008),

A. tā kā kalnu apvidi veido 40 % no Eiropas teritorijas un ir dzimtene 19 % Eiropas 
pilsoņu4;

B. tā kā kalnu apvidi ir kultūrainavas, kas atspoguļo harmonisku mijiedarbību starp cilvēku 
un biosistēmām un pieder pie dabas mantojuma;

C. tā kā reģioni ar specifiskiem faktoriem (virsmas slīpums, augstumu starpības, 
nepieejamība, augājs, laika apstākļi) atšķiras no citiem reģioniem Eiropas Savienībā un 
daudzējādā ziņā ir „nelabvēlīgi”;

D. tā kā kalnu apvidiem ir potenciāls/modelis kvalitatīviem produktiem, augstvērtīgiem 
pakalpojumiem un atpūtas teritorijām, kas tikai ar integrētu un ilgtermiņā vērstu resursu 
un tradīciju izmantošanu var tikt ilgtspējīgi aktivizēti;

E. tā kā kalni ir „multifunkcionāla” dzīves telpa, kurā (lauksaimniecība) ekonomika cieši 
saistīta ar sociālajiem, kultūras un ekoloģiskajiem aspektiem, 

1. liek padomāt, ka dalībvalstu pūliņi attiecībā uz kalnu apvidiem stipri atšķiras un nav 
vērsti uz integrētu, bet uz nozaru attīstību un ka nav integrētu ES pamatnoteikumu (kā tas 
ir jūras apvidiem5); 

                                               
1 OV C 72 E, 21.3.2002, 354. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0093.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0068.
4 Nordregio (2004), Kalnu apvidi Eiropā: Kalnu apvidu analīze ES dalībvalstīs, kandidātvalstīs un citās Eiropas 
valstīs; 
5 COM (2007)0574.  



PE404.526v01-00 4/10 PR\714901LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

2. atzinīgi vērtē Zaļo grāmatu par teritoriālo kohēziju kā metodi dažādiem Eiropas 
Savienības reģioniem; 

3. vienlaikus aicina Komisiju savas kompetences robežās sešu mēnešu laikā izstrādāt 
specifisku, integrētu „Kalnu apvidu ilgtspējīgas attīstības un resursu izmantošanas 
stratēģiju”; turklāt prasa, lai, pamatojoties uz to, tiktu izstrādātas dalībvalstu rīcības 
programmas ar konkrētiem īstenošanas pasākumiem;

4. uzsver nepieciešamību pēc kalnu apvidu eiropeiskas definīcijas pēc zinātniskiem 
kritērijiem, kas ietekmē arī nelabvēlīgo apvidu („Less Favoured Areas”) un KLP 
reformas;  

5. zināšanu nodošanas un inovāciju veicināšanas nolūkā prasa pārskatu par finansētajām 
programmām un projektiem par tematiem, kas attiecas uz kalnu apvidiem; 

6. uzsver kalnu lauksaimniecības nozīmi ražošanā, visaptverošas ainavas saglabāšanā un 
izmantošanā, kā arī kā citu ekonomikas nozaru multifunkcionālu pamatu un kā 
tradicionālo kultūrainavu un sociālās iekārtas raksturīgu elementu; 

7. konstatē, ka lauksaimniecība kalnu apvidos dabas apstākļu dēļ saistīta ar lielākiem 
ieguldījumiem (arī ar darba intensitāti) un izmaksām; 

8. novērtē kalnu zemnieku darbu; konstatē, ka tā pamatnosacījumus (it īpaši blakus 
nodarbinātības struktūru, kombinētās algas modeļus) nevajag apgrūtināt ar birokrātiju, bet 
gan atvieglināt ar nozaru politikas virzienu sinerģiju;

9. uzsver, ka izlīdzinošie maksājumi kalnu apvidos ražošanas alternatīvu trūkuma dēļ arī 
ilgtermiņā ir attaisnojami un ka pilnīga atsaistīšana sistemātiski novestu pie nozares 
robežas pārsniedzošas sašaurināšanas;

10. prasa pastiprinātu jauno zemnieku un vīriešu un sieviešu iespēju vienlīdzības veicināšanu 
(it īpaši ar ģimenēm draudzīgiem pasākumiem, nepilna darba laika regulējumu) kā 
eksistenci noteicošus faktorus; 

11. uzsver, ka ražotāju apvienības stiprina lauksaimnieciskās ražošanas stabilitāti un drošību 
un tās pastiprināti jāveicina; 

12. prasa īpašu finansiālu atbalstu piensaimniecībai, kurai kalnu apvidos trūkstošu ražošanas 
alternatīvu dēļ ir svarīga nozīme; prasa piena kvotu reformas gaitā „mīkstās nosēšanās”
stratēģiju kalnu apvidiem, kā arī papildu pasākumus negatīvo seku mīkstināšanai;

13. atgādina, ka MVU kalnu apvidos, mūsdienīgi izmantojot tradicionālās zināšanas un 
ražošanas pieredzi, ražo kvalitatīvus produktus, ir galvenais darba vietas nodrošinošais 
faktors un tāpēc tie jāņem vērā ES veicināšanas sistēmās; 

14. uzsver tipisko (kvalitatīvo) produktu nozares robežas pārsniedzošo nozīmi; prasa stratēģijā
paredzēt pasākumus, šo produktu, respektīvi, to ražošanas metožu, aizsardzībai; 
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15. prasa fondu nelabvēlīgajiem apvidiem, kā arī kalnu apvidiem (cita starpā, no otrā pīlāra 
līdzekļiem, kas trūkstoša valsts līdzfinansējuma dēļ ir neizmantoti);

16. prasa finansiāli atbalstīt kalnu apvidus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 69. pantu 
un garantēt tam konkrētu, nebirokrātisku piekļuvi, kā arī paaugstināt par 20 % līdzekļu 
augšējo robežu saskaņā ar 69. pantu;

17. prasa dzīvnieku veselības, dzīvnieku aizsardzības un audzēšanas veicināšanas noteikumos 
ņemt vērā kalnu dzīvnieku audzētāju un turētāju intereses;  

18. prasa stratēģijā iedziļināties kalnu apvidu ainavas veidos (kalnu ganībās, aizsardzības 
mežos, augstkalnājos, pļavās) un kalnu ganībām, zālājiem un mežiem paredzēt 
ilgtspējīgas izmantošanas koncepcijas, lai pretdarbotos nevēlamām parādībām (it īpaši 
pārganīšanai);

19. uzsver ilgtermiņa meža stratēģijas svarīgumu, kurā ņemta vērā meža dabiskā aprite un 
dabiskais sastāvs, radīti izlīdzināšanas mehānismi krīzes situācijās (piemēram, vētrās), kā 
arī stimuli integrētai meža apsaimniekošanai; 

20. uzsver, ka lapkoku un skujkoku mežiem kā ekonomikas nozarei, kā tuvās atpūtas 
teritorijām un kā dzīves telpai vajadzīga īpaša kopšana un ka neilgtspējīga mežu 
izmantošana izraisa ekoloģiskas, kā arī drošības tehnikas problēmas (akmeņu un dubļu 
lavīnas), un ka jāveic pasākumi, lai darbotos tām pretim; 

21. uzskata, ka kalnu apvidos jātiecas veicināt mežu un ganību nodalīšanu un drošības 
apsvērumu dēļ jāievieš prasība veidot takas1;

22. atgādina, ka kalni ir dabiski šķēršļi, līdz ar to pārrobežu sadarbība un tās veicināšana, 
ņemot vērā kopīgās problēmas (piemēram, klimata pārmaiņas, lopu slimības, sugu 
izmiršana) kļūst būtiska;  

23. atzinīgi vērtē centienus attīstīt ilgtspējīgu tūrismu un, izmantojot ilgtspējīgas brīvā laika 
un sporta koncepcijas, efektīvi izmantot dabu kā „ekonomisku priekšrocību”; uzsver to 
dabas izmantotāju nozīmi, kuri attiecībā pret dabu palīdz paši savai veselībai;  

24. uzsver, ka apstrādāšanai un ražošanai nepiemērotās platības ar meža kopšanu, 
ilgtspējīgām medībām, zveju u.t.t. jāizmanto pēc iespējas labākā veidā, lai novērstu 
aizaugšanu;  

25. atzinīgi vērtē panākumus, kas kalnu apvidos sasniegti dabas aizsardzībā, bioloģiskajā 
daudzveidībā un dzīves telpas kopšanā, apstiprinot Natura 2000 teritorijas un 
aizsargājamas dabas teritorijas; 

26. aicina Komisiju pēc iespējas labāk atbalstīt kalnu apvidu iesaistīšanu Pasaules dabas 
mantojuma sarakstā un izpildīt savas starptautiskās saistības kalnu apvidu aizsardzībai 

                                               
1 Skatīt minētās 2006. gada 16. februāra rezolūcijas 15. punktu. 
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(piemēram, Alpu un Karpatu konvenciju, kā arī protokolu ratifikācija); atzinīgi vērtē to
organizāciju un pētniecības institūtu darbu, kuri aptver kalnu apvidus;

27. norāda uz unikālajām ūdens un avotu atradnēm, kas ilgtspējīgi jāizmanto kā dabiskas 
apūdeņošanas sistēmas, dzeramā ūdens un enerģijas avoti;

28. uzsver brīvprātīgo kustības nozīmi pakalpojumu (it īpaši glābšana kalnos, katastrofu seku 
novēršana, labdarība) sniegšanā, kā arī kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā kalnu 
apvidos;

29. norāda uz profesionālās izglītības un tālākizglītības veicināšanu un uz efektīviem vietējās 
apgādes dienestiem apdzīvotības saglabāšanai un konkurētspējai; prasa atbalstīt vietējās 
pašvaldības publisko pakalpojumu jomā;

30. prasa pārvarēt digitālo plaisu un padarīt pieejamus pētniecības pamatprogrammu 
(piemēram, e-pārvaldes) rezultātus;

31. uzsver nepieciešamību pievērsties ilgtspējīgiem mobilitātes risinājumiem un integrētai 
pieejai starp transnacionālajām (tranzīts, garu distanču koridori) un vietējām prasībām 
(piemēram, pieeja apvidiem visdažādākajos augstumos, pilsētu mobilitāte); 

32. prasa atbalstīt kalnu apvidus satiksmes uzveikšanā, aizsardzībā pret troksni, ainavas 
saglabāšanā ar pasākumiem, kuru jēga ir „projām no ielas” (piemēram, „jutīgo zonu”
pastiprināšana „ceļu izmaksu direktīvā1”); 

33. uzsver, ka kalnu apvidi ar visdažādāko enerģijas avotu inteliģentu izmantošanu ir 
„paraugs” diversificētam enerģijas veidu maisījumam, energoefektīviem būvrisinājumiem 
un otrās paaudzes biodegvielām un ka jāatbalsta pētījumi šajā virzienā;

34. norāda uz kalnu un šļūdoņu atkarību no klimata pārmaiņām, bet arī uz to potenciālu kā 
„izmēģinājumu laboratorijām” dabu imitējošām, inovatīvām tehnoloģijām klimata 
aizsardzībai; prasa pētniecības un pārejas pasākumus; 

35. prasa reorganizācijā kompetences attiecībā uz kalnu apvidiem piešķirt vienam vienīgam 
Komisijas loceklim;

36. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/38/EK par Direktīvas 1999/62/EK par 
nodevu paaugstināšanu par smago autotransporta līdzekļu izmantošanu dažos autoceļos (OV. L 157 9.6.2006., 
8. lpp.).  
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PASKAIDROJUMS

Kalnu apvidi kā dzīves telpa sui generis

Eiropas kalnu apvidi piedāvā dzīves un darba telpu apmēram 19 % Eiropas iedzīvotāju. 

Kalnu apvidi cilvēkiem un citām dzīvām būtnēm rada unikālu dzīvotni, kurā cilvēka esība 
visos savos aspektos šaurākajā telpā saistīta ar dabisku līdzsvaru un ritmu: kalns kā 
multifunkcionāla dzīves telpa.

Kā tādus kalnu apvidus raksturo daudzas dabiskas pazīmes: stāvas kraujas un nogāzes, 
laika apstākļi, erozija, augstumu atšķirības, augstums, klintis u.t.t.

No tā izriet. 

Pirmkārt, kalnu apvidi šo iezīmju dēļ skaidri atšķiras no citiem ES ainavu veidiem
(piemēram, jūras vai piekrastes apvidi), pēdējie daļēji skaidri izstrādātu politisku un 
ekonomisku koncepciju dēļ saņem īpašu un tiem pielāgotu kopšanu. 

Otrkārt, šīs pazīmes panāk to, ka kalnu apvidi daudzējādā ziņā ir „nelabvēlīgi”. 
Apgrūtināti ražošanas apstākļi lauksaimniecībai, stāvo kritumu un augstuma atšķirību 
radītas paaugstinātas transporta izmaksas, strukturāls deficīts transporta un sakaru tīklos, 
kā arī laikietilpīga un finansiāli neizdevīga mobilitāte personu un preču satiksmē ir tikai 
daži šīs „parādības” izpausmes veidi, kas ietekmē visas ekonomikas nozares (tirdzniecību, 
tūrismu, amatniecību, lauksaimniecību u.t.t.) un nosaka cilvēku ikdienas dzīvi. 

Multifunkcionālajiem, unikālajiem un nelabvēlīgajiem kalnu apvidiem vienlaikus ir 
īpašības, kas potenciāli dod priekšrocības konkurencē, respektīvi, kalnu apvidi dažās 
jomās kvalificējas kā modeļi citiem reģioniem. Pie šīm īpašībām var pieskaitīt 
tradicionālo zināšanu un ražošanas metožu bagātību (piemēram, kvalitatīvi produkti), 
ilgtspējīgu mežu un pļavu platību apsaimniekošanu kā faktoru tūrismam un dabas 
izmantotājiem, kuri pievēršas nepieciešamībai pēc dabu saudzējošām un vienlaikus 
izmaksu ziņā efektīvām tehnoloģijām (piemēram, sliežu risinājumu izstrāde, jaunas 
tehnoloģijas klimata pārmaiņām), „sadarbības garu” sociālajā (brīvprātīgo kustība, kalnu 
aizsardzība), kā arī citās jomās (klasteru veidošana, biedrības). 
Tāpat kā tās nelabvēlīgās puses tās priekšrocības pamatotas uz kalnu apvidu kā dabiskas 
dzīves telpas ārkārtīgu jutīgumu. Tas nozīmē, ka gan nelabvēlīgo pušu izlīdzināšana, gan 
potenciāli stipro pušu aktivizēšana un izmantošana pieprasa ilgtspējīgu un ilgtermiņā 
orientētu resursu apsaimniekošanu un izmantošanu saskaņā ar dabu.

Nepieciešamība pēc kopējas stratēģijas Eiropas kalnu apvidiem

Pašlaik tiesisko pamatu Eiropas kalnu apvidos ir tik daudz un tie ir tik atšķirīgi kā Eiropas 
Savienības dalībvalstis pašas. Pašlaik labākajā gadījumā tiek piemērots nozaru politikas 
virzienu popūrijs, kas gan nav šķērslis iepriekš minētajai nepieciešamības pēc ilgtspējības 
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un ilgtermiņa izpildes, bet nav arī visnoderīgākais.

Turklāt runa ir ne tikai par regulējumu, bet arī par veicināšanas pasākumiem, kurus līdz 
šim ne visi kalnu rajoni varēja izmantot, respektīvi, to orientāciju uz vajadzībām visas 
Kopienas mērogā un sinerģētisku savstarpēju saskaņotību līdz šim nevarēja garantēt. 

Globālās konkurences pastiprināšanās un demogrāfisku un ekoloģisku problēmu laikā 
neviens nevar atļauties resursus pa pilienam pilināt uz „karstiem akmeņiem”. 

Drīzāk nepieciešami saprātīgi pamatnoteikumi, kur regulējums un veicināšanas pasākumi 
ir pēc iespējas labāk kombinēti, lai palīdzētu Eiropas kalnu apvidiem to centienos panākt 
ilgtspējīgu konkurētspēju ar nākotni. 

Turklāt jāuzmanās, lai fondus neliktu funkcionējošu struktūru vietā, jo tā var panākt 
nevēlamu un dārgi izmaksājošu „izspiešanas” rezultātu. Gluži otrādi, runa ir par to, ka, 
saglabājot subsidiaritātes principu, ES virsvērtība arī kalnu apvidu gadījumā jāaktivizē un 
jākoordinē. 

Pamatojoties uz šiem apsvērumiem, ziņotājs ir pārliecināts, ka Eiropas Savienība savu 
kalnu apvidu pusē vislabāk nostāsies, izstrādājot kopēju „Stratēģiju kalnu apvidu 
ilgtspējīgai attīstībai un resursu izmantošanai”, turklāt šajā stratēģijā konstruktīvi 
jāiesaista jau esošās panākumu koncepcijas. 

Senās receptes jāsaglabā

Strukturāls deficīts un dabas noteikti apgrūtinājumi ir faktiskais stāvoklis kalnu apvidos, 
kas ietekmē atsevišķo lauksaimnieku un uzņēmēju ražošanas apstākļus šajos rajonos. Tas 
atkal ietekmē ne tikai šo profesionālo grupu dzīves līmeni, bet tam ir tieša ietekme uz 
profesionālajiem stimuliem jaunatnei, uz demogrāfisko attīstību un galu galā uz dabas 
saglabāšanu un citām ekonomikas nozarēm reģionā. 

Cilvēka cienīgi ražošanas apstākļi un ienākumi ir pamatbāze veselai virknei ekonomisku 
un sociālu faktoru, kas šajos reģionos nenoliedzami ir saistīti. Turklāt tas attiecas arī uz
faktoriem, kas papildus ražošanas apstākļiem iespaido cilvēku dzīves apstākļus, 
piemēram, pakalpojumu līmenis vai transporta tīkls. 

Tāpēc ziņotājs norāda, ka esošie noteikumi un veicināšanas pasākumi, kas palīdzējuši 
saglabāt un uzlabot ražošanas un dzīves apstākļus, arī turpmāk jāsaglabā. 

Lauksaimniecība: vecā un jaunā dzīvības dzīsla kalnu apvidiem

Kalnu apvidu iedzīvotāji kopš seniem laikiem apsaimnieko šo reģionu nogāzes un pļavas 
saskaņā ar dabu un vissmagākajos apstākļos. Nogāzes, augstuma atšķirības, nepieejamība, 
augšana, laika apstākļi apgrūtina kultivēšanu un tālākapstrādi un pagātnē šo apvidu 
iedzīvotājiem deva pieticīgu un grūti izcīnītu dzīves pamatu. 

Burtiski „apsaimniekots”, darbs kalnu zemniekiem deva ne tikai nepieciešamos minimālos 
ienākumus viņu dienišķajai maizei, bet sekmēja un arī šodien sekmē visdažādāko ainavu
veidu, piemēram, kalnu ganību vai mežu, saglabāšanu un kopšanu. Lauksaimniecībai līdz 
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ar to ir ne tikai ekonomiska nozīme, bet tā ir bāze arī daudzām citām nozarēm, kas gūst 
labumu no kalnu apvidu ainavu un dabas bagātībām. 

Līdztekus tam tradicionālajiem produktiem un ražošanas veidiem šodien ir galvenā
nozīme tirdzniecībā, viesnīcu nozarē, kā arī eksportā un amatniecībā, un tie turklāt dod 
ieguldījumu zināšanu un kultūras identitātes kopšanā. 

Ievērojot faktu, ka lauksaimniecība ir tiešais un netiešais dzīves pamats daudzām 
nozarēm, tās veicināšana kļūst nevis par „nostalģisku”, bet gan par galveno
nepieciešamību nodarbinātībai, izaugsmei un šo reģionu ilgtspējīgai attīstībai.

Tāpēc ziņotājs it sevišķi norāda, ka šie apsvērumi kļūst īpaši svarīgi, ņemot vērā KLP 
reformas nākotnē un pavadošos pasākumus, it īpaši piena kvotu debates un jauno 
zemnieku atbalstu: lauksaimniecību kalnu apvidos arī turpmāk jāatbalsta ar 
kompensācijām un kvalitatīvo produktu veicināšanu, kā arī piemērotiem noteikumiem. 

Kalnu apvidi: citas svarīgas nozares

Dabas noteiktās grūtības kalnu apvidos izjūtamas ne tikai lauksaimniecībā, bet tās nosaka 
ikdienas dzīvi šajos reģionos visdažādākajos veidos, tādējādi ietekmējot arī citus svarīgus 
kalnu apvidu attīstības faktorus. Tie ir šādi: 

Ilgtspējīga dabas izmantošana, kurā blakus lauksaimnieciskajai izmantošanai pastāv citas 
kopšanas un saudzēšanas formas (piemēram, meža kopšana, medības vai zveja).

Transporta tīkliem ir galvenā nozīme produktu un cilvēku pārvadājumos no ielejas un uz 
ieleju, kā arī to piesaistīšanai pie attālāk esošajiem līdzenumiem un pilsētu centriem. 
Turklāt ir svarīgi pievērsties izmaksu ziņā izdevīgiem, bet vidi saudzējošiem risinājumiem 
(galvenokārt „projām no ielas”), lai neapdraudētu dabu un tās ilgtspējīgu izmantošanu 
šajos reģionos. 

Internets un komunikāciju tīkli šajos decentralizētajos reģionos iegūst aizvien lielāku 
nozīmi, it īpaši uzņēmējiem, kuri digitālajā laikmetā savu uzņēmējdarbību aizvien vairāk 
kārto tiešsaistē.

Komunālie un vietējie pakalpojumi, kurus aptver jēdziens „publiskie pakalpojumi”, ņemot 
vērā vecumstruktūras pārmaiņas kalnu apvidos, kļūst aizvien svarīgāki, lai vecākajai un 
jaunākajai paaudzei būtu iespējama cilvēka cienīga iztika. Te vietējām pašvaldībām 
jāpalīdz finansiāli un ar vietējā mērogā īstenojamiem risinājumiem. 

Ilgtspējīga sociālā struktūra plaši izplatītas brīvprātīgo kustības izpausmē, kas līdztekus 
publiskajiem dienestiem sniedz pakalpojumus un īsteno integrāciju vispārības interesēs. 

Kopā ar lauksaimniecību tās ir kalnu apvidu ilgtspējīgas attīstības galvenās jomas. 
Ziņotājs uzskata, ka iepriekš minēto dabas noteikto faktoru dēļ šīs un citas galvenās jomas 
arī nākotnē nevarēs iztikt bez atbilstoša finansiāla un reglamentējoša atbalsta. Šādiem 
atbalsta pasākumiem jāpalīdz ar koncepcijām, kuras no šīm nozarēm (galvenokārt no 
kvalitatīvajiem produktiem un ilgtspējīgā tūrisma) spēj iegūt priekšrocības konkurencē un 
izdevīgi izmantot. 
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No tā izriet nepieciešamība pēc iepriekš prasītās, integrētās stratēģijas, kurā jāieplūst 
jaunākajiem, progresīvajiem risinājumiem.

Jaunais jāintegrē

Globālās tendences nepaiet garām arī kalnu apvidiem, un tāpēc ir jo svarīgi, ka tās tiek 
laikus ņemtas vērā attiecībā uz trūkumu pārvarēšanu un priekšrocību ilgtspējīgu 
izmantošanu. Šo tendenču vidū pirmām kārtām jāmin nepieciešamība pēc inovācijām 
labvēlīgas vides, lai izmantotu jau esošās zināšanas, kā arī radītu jaunus risinājumus, tai 
piederīgā izglītības un tālākizglītības nepieciešamība, kā arī pielāgošanās klimata 
pārmaiņām, kuras īpaši skar kalnu apvidus to jutīguma un sugu bagātības dēļ. 
Arī tam jābūt ietvertam prasītajā stratēģijā.

Kopumā...

...ziņotājs uzskata, ka, ņemot vērā daudzās dabas noteiktās un globālās problēmas, 
līdzšinējie nozaru centieni panākt Eiropas kalnu apvidu progresu jāapkopo pamatstratēģijā 
šo reģionu ilgtspējīgai un ilgtermiņā orientētai attīstībai. Šai stratēģijai jāizmanto 
visdažādākie instrumenti (finansiāla veicināšana, likumdošana, tiešsaistes platformas 
u.t.t.), kas garantē labāko iespējamo šķēršļu novēršanu, vienlaikus aktivizējot stimulus un 
šo reģionu konkurences priekšrocību potenciālus. Komisiju tāpēc aicina sešu mēnešu laikā 
iesniegt šādu stratēģiju, kurai, saglabājot subsidiaritātes principu, dalībvalstīm kopīgi ar 
vietējām un reģionālajām pašvaldībām jāizstrādā un jāievieš valstu rīcības plāni. Pirmām 
kārtām jāuzsver, ka nepieciešamā finansiālā atbalsta nodrošināšana no Eiropas līmeņa, it 
īpaši lauksaimniecībā, ir un paliek priekšnoteikums tam, lai šis pasākums izdotos. 
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