
PR\714901PL.doc PE404.526v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2008/2066(INI)

8.5.2008

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie sytuacji i perspektyw rolnictwa na obszarach górskich
(2008/2066(INI))

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprawozdawca: Michl Ebner



PE404.526v01-00 2/12 PR\714901PL.doc

PL

PR_INI

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ..............................................3

UZASADNIENIE ..................................................................................................................8



PR\714901PL.doc 3/12 PE404.526v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie sytuacji i perspektyw rolnictwa na obszarach górskich
(2008/2066(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 września 2001 r., zatytułowaną „25 lat stosowania 
przepisów wspólnotowych do rolnictwa na obszarach górskich”1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie oceny funkcjonowania 
reformy WPR2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie realizacji strategii 
leśnej dla Unii Europejskiej3, 

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinię Komisji 
Rozwoju Regionalnego (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że tereny górskie stanowią 40% obszaru Europy i stanowią dom dla 
19% obywateli Europy4,

B. mając na uwadze, że obszary górskie stanowią tradycyjny krajobraz, odzwierciedlający 
harmonijną interakcję między człowiekiem a przyrodą oraz należący do naszego 
dziedzictwa naturalnego,

C. mając na uwadze, że tereny te różnią się od innych obszarów w Unii Europejskiej 
z uwagi na ich konkretne cechy (nachylenie, różnice wysokości, niedostępność, warunki 
wzrostu roślin, warunki pogodowe) oraz że są pod wieloma względami 
„dyskryminowane”,

D. mając na uwadze, że obszary górskie posiadają potencjał lub mogłyby stanowić wzór, 
jeżeli chodzi o tereny rekreacyjne oraz dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług, 
który może zostać trwale rozwinięty jedynie poprzez zintegrowane i długoterminowe 
wykorzystanie zasobów i tradycji,

E. mając na uwadze, że góry stanowią wielofunkcjonalną przestrzeń życiową, w której 
rolnictwo i gospodarka są ściśle powiązane z aspektami społecznymi, kulturowymi 
i ekologicznymi, 

1. zwraca uwagę, że istnieją duże różnice w działaniach podejmowanych przez państwa 
członkowskie w odniesieniu do obszarów górskich, a działania te nie mają na celu 

                                               
1 Dz.U. C 72 E z 21.3.2002, s. 354.
2 Teksty przyjęte, P6_TA (2008)0093.
3 Teksty przyjęte, P6_TA (2006)0068.
4 Nordregio (2004), Obszary górskie w Europie: analiza obszarów górskich w państwach członkowskich UE, 
krajach przystępujących i innych krajach europejskich; 
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rozwoju całościowego, lecz są ukierunkowane na rozwój czysto sektorowy, podkreśla 
również, że brak jest zintegrowanych ram na poziomie UE (w przeciwieństwie do 
obszarów morskich1); 

2. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę w sprawie spójności terytorialnej jako podejście 
do różnego rodzaju obszarów Unii Europejskiej; 

3. jednocześnie wzywa Komisję, aby w ramach swoich kompetencji opracowała w ciągu 
sześciu miesięcy konkretną, zintegrowaną „Strategię zrównoważonego rozwoju 
i wykorzystania zasobów obszarów górskich”; wzywa ponadto do stworzenia na tej 
podstawie krajowych programów działań, zawierających konkretne środki wykonawcze;  

4. podkreśla konieczność opracowania europejskiej definicji obszarów górskich w oparciu 
o kryteria naukowe, które mogłyby zostać również wykorzystane przy ponownej ocenie 
obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz reform WPR;  

5. w celu przekazywania wiedzy i wspierania innowacji domaga się przeglądu 
finansowanych programów i projektów dotyczących kwestii mających znaczenie dla 
obszarów górskich; 

6. podkreśla znaczenie rolnictwa na terenach górskich dla produkcji, ochrony 
i wykorzystania krajobrazu na szeroką skalę, a także jako wielofunkcjonalnej podstawy 
dla innych gałęzi gospodarki oraz jako charakterystycznego elementu tradycyjnych 
krajobrazów i struktur społecznych; 

7. uważa, że ze względu na warunki naturalne rolnictwo na terenach górskich wiąże się 
z wiekszym wysiłkiem (np. nakładem pracy) i wyższymi kosztami; 

8. docenia pracę rolników na terenach górskich; uważa, że jej ramowe uwarunkowania 
(w szczególności system pracy dodatkowej, model łączenia dochodu uzyskiwanego z 
pracy z subwencją państwa) nie mogą być komplikowane przez biurokrację, lecz muszą 
zostać ulepszone poprzez synergię sektorowych strategii politycznych;

9. podkreśla, że płatności wyrównawcze na terenach górskich są uzasadnione również 
w dłuższym okresie z uwagi na brak alternatywnych metod produkcji oraz że całkowite 
oddzielenie płatności od produkcji doprowadziłoby do systematycznej degradacji 
dotykającej wszystkie sektory;

10. domaga się większego wsparcia dla młodych rolników oraz równych szans mężczyzn 
i kobiet (w szczególności poprzez środki sprzyjające rodzinie, uregulowania dotyczące 
pracy czasowej), które stanowią kluczowe czynniki życiowe; 

11. podkreśla, że zrzeszenia producentów rolnych przyczyniają się do stabilności 
i bezpieczeństwa produkcji rolnej, zatem należy je silniej wspierać;

12. apeluje o szczególne wsparcie finansowe dla sektora mleczarskiego, który ze względu na 
brak alternatywnych metod produkcji ma kluczowe znaczenie dla terenów górskich; 

                                               
1 COM(2007)0574.  
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domaga się, aby w ramach reformy kwot mlecznych stosować strategię „miękkiego 
lądowania” dla terenów górskich oraz dodatkowe środki łagodzące negatywne skutki;

13. przypomina, że małe i średnie przedsiębiorstwa na terenach górskich poprzez 
wykorzystanie w nowoczesny sposób tradycyjnej wiedzy i metod produkcji wytwarzają 
produkty wysokiej jakości, odgrywają kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy i dlatego 
muszą być uwzględniane w systemach wsparcia UE; 

14. podkreśla ponadsektorowe znaczenie typowych produktów (wysokiej jakości); apeluje, 
aby w ramach przedmiotowej strategii przewidzieć środki ochrony tych produktów lub 
procesu ich wytwarzania; 

15. domaga się ustanowienia funduszu dla obszarów o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania, w tym obszarów górskich (m.in. ze środków drugiego filara, które nie 
są wykorzystywane ze względów na brak krajowego współfinansowania);

16. domaga się, aby zgodnie z art. 69 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 zagwarantować 
wsparcie finansowe dla obszarów górskich oraz specjalny dostęp do niej przy minimum 
biurokracji, a także aby zwiększyć górny pułap środków do 20% zgodnie z art. 69;

17. wzywa do uwzględniania interesów hodowców i posiadaczy zwierząt na terenach 
górskich przy opracowywaniu przepisów dotyczących zdrowia zwierząt, ich ochrony 
oraz wsparcia hodowli;  

18. domaga się, aby w ramach przedmiotowej strategii skoncentrować się na różnych 
formach krajobrazu terenów górskich (hale, lasy chronione, wysokie góry, łąki) oraz 
przewidzieć koncepcje zrównoważonego wykorzystania hal, pastwisk i lasów, aby 
przeciwdziałać niepożądanym zjawiskom (w szczególności nadmiernemu użytkowaniu);  

19. podkreśla znaczenie długoterminowej strategii leśnej, uwzględniającej naturalny cykl 
życiowy oraz naturalny skład formacji leśnych, a także tworzącej mechanizmy 
wyrównawcze dla sytuacji kryzysowych (np. burz) oraz zachęty do zintegrowanego 
zagospodarowania lasu;

20. podkreśla, że lasy liściaste i iglaste wymagają szczególnej opieki z uwagi na ich rolę jako 
gałąź gospodarki, obszary rekreacyjne i przestrzeń życiowa oraz że niezrównoważone 
wykorzystywanie lasów prowadzi do problemów ekologicznych i problemów 
związanych z bezpieczeństwem (obryw skalny, lawiny błotne), które wymagają podjęcia 
działań naprawczych; 

21. jest zdania, że w regionach górskich należy podejmować wysiłki zmierzające do 
rozdzielenia pastwisk i obszarów leśnych oraz – chociażby ze względów bezpieczeństwa 
– do wprowadzenia obowiązku korzystania z dróg1;

22. przypomina, że góry stanowią naturalną barierę, co sprawia, iż niezbędna jest współpraca 
transgraniczna oraz jej wsparcie w świetle wspólnych problemów (np. zmiany 
klimatyczne, choroby zwierząt, utrata różnorodności biologicznej);  

                                               
1 Patrz punkt 15 wyżej wymienionej rezolucji z dnia 16 lutego 2006 r. 
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23. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki w zakresie zrównoważonej turystyki oraz 
efektywnego wykorzystania środowiska naturalnego jako „atutu gospodarczego” poprzez 
zrównoważone koncepcje spędzania czasu wolnego i uprawiania sportu; podkreśla rolę 
osób korzystających ze środowiska naturalnego, które dbają od dobry stan zdrowia, 
szanując jednocześnie przyrodę;  

24. podkreśla, że tereny nienadające się na uprawę lub produkcję najlepiej jest wykorzystać 
i wspierać poprzez pielęgnowanie lasu, zrównoważone myślistwo, rybołówstwo itd., aby 
zapobiec zarośnięciu dziką roślinnością;  

25. docenia sukcesy, jakie osiągnięto na terenach górskich w zakresie ochrony środowiska, 
różnorodności biologicznej oraz pielęgnacji przestrzeni życiowej poprzez wyznaczenie 
obszarów „Natura 2000” oraz rezerwatów przyrody;

26. wzywa Komisję do udzielenia pełnego poparcia dla włączenia terenów górskich do 
światowego dziedzictwa przyrodniczego oraz do wykorzystania swoich możliwości na 
arenie międzynarodowej do ochrony terenów górskich (np. ratyfikacji konwencji 
alpejskiej i karpackiej wraz z protokołami); docenia pracę organizacji i instytutów 
badawczych zaangażowanych na rzecz obszarów górskich;

27. zwraca uwagę na wyjątkowe zasoby wodne, które można w sposób zrównoważony 
wykorzystać jako naturalne systemy nawadniania, wodę pitną oraz źródła energii;

28. podkreśla znaczenie działalności wolontariackiej (w szczególności ratownictwa 
górskiego, ochrony ludności, działań charytatywnych) dla usług oraz dla górskiego 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;

29. zwraca uwagę na znaczenie wsparcia kształcenia zawodowego i pozazawodowego oraz 
skutecznych usług lokalnych dla utrzymania liczby ludności oraz konkurencyjności;
wzywa do ukierunkowanego wspierania samorządów lokalnych w zakresie usług 
użyteczności publicznej;

30. wzywa do przezwyciężenia podziału w dostępie do technologii cyfrowych oraz do 
udostępnienia wyników ramowych programów badawczych (np. dotyczących e-rządu);

31. podkreśla konieczność oparcia się na trwałych rozwiązaniach w zakresie mobilności oraz 
przyjęcia zintegrowanego podejścia do wymogów międzynarodowych (tranzyt, długie 
korytarze transportowe) i lokalnych (np. dostęp do obszarów położonych na różnej 
wysokości, mobilność w mieście);

32. wzywa do wspierania terenów górskich w zarządzaniu ruchem, ochronie przed hałasem, 
zachowaniu krajobrazu poprzez środki mające na celu ograniczenie ruchu na drogach 
(np. wzmocnienie „wrażliwych stref” w dyrektywie dotyczącej opłat za infrastrukturę1);

                                               
1 Dyrektywa 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. zmieniająca dyrektywę 
1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 
ciężarowe. (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 8).  
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33. podkreśla, że dzięki inteligentnemu wykorzystaniu najrozmaitszych źródeł energii tereny 
górskie stanowią wzór w zakresie dywersyfikacji dostaw energii, wydajnych pod 
względem energetycznym rozwiązań budowlanych oraz biopaliw drugiej generacji, jak 
również uważa, że należy wspierać działania badawcze w tym kierunku;

34. zwraca uwagę na podatność gór i lodowców na zmiany klimatyczne, ale również na ich 
potencjał jako „laboratorium testowe” dla innowacyjnych technologii ochrony klimatu 
imitujących naturę; apeluje o działania badawcze i środki przejściowe; 

35. wzywa do powierzenia odpowiedzialności za tereny górskie jednemu członkowi Komisji 
przy formowaniu Komisji w przyszłości;

36. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Tereny górskie jako jedyne w swoim rodzaju środowisko życia

Tereny górskie Europy stanowią miejsce życia i pracy dla około 19% ludności Europy. 

Obszary górskie są dla ludzi i innych istot żywych jedynym w swoim rodzaju 
środowiskiem życia, w którym byt ludzki we wszystkich jego aspektach jest ściśle 
związany z naturalną równowagą i naturalnym rytmem. Góry można określić jako 
wielofunkcjonalną przestrzeń życiową.

Tereny górskie posiadają szereg charakterystycznych cech geograficzno-przyrodniczych: 
strome zbocza i nachylenia terenu, warunki pogodowe, erozja, różnice wysokości, wzrost 
roślin, obecność skał itd.

Ma to swoje konsekwencje. 

Po pierwsze, ze względu na te charakterystyczne cechy tereny górskie różnią się wyraźnie 
od innych form krajobrazu w UE (np. obszary morskie czy wybrzeża), na które UE 
zwraca szczególną uwagę poprzez dobrze opracowane strategie polityczne i gospodarcze. 

Po drugie, te cechy charakterystyczne sprawiają, że tereny górskiej są pod wieloma 
względami „dyskryminowane”. Utrudnione warunki produkcji rolnej, wyższe koszty 
transportu z uwagi na nachylenie terenu i różnice wysokości, braki strukturalne w sieciach 
transportu i komunikacji, jak również duże nakłady czasu i środków finansowych na 
transport ludzi i towarów to jedynie kilka przykładów konsekwencji tej sytuacji, które 
dotykają wszystkich dziedzin gospodarki (handlu, turystyki, rzemiosła, rolnictwa itp.) 
i determinują życie codzienne ludzi. 

Te wielofunkcjonalne i jedyne w swoim rodzaju oraz trudne do zagospodarowania tereny 
górskie posiadają jednak jednocześnie cechy, które dają im potencjalnie przewagę 
konkurencyjną lub stawiają te obszary w kilku dziedzinach za wzór dla innych regionów. 
Do cech tych należą między innymi ogrom tradycyjnej wiedzy i tradycyjnych metod 
wytwarzania (np. produktów wysokiej jakości), zrównoważone zagospodarowanie 
i traktowanie lasów i łąk jako element sprzyjający turystyce i miłośnikom natury, 
konieczność stosowania technologii przyjaznych dla środowiska i wydajnych pod 
względem kosztów (np. opracowanie rozwiązań szynowych, nowe technologie w związku 
ze zmianami klimatycznymi), „duch współpracy” w sferze społecznej (działalność 
wolontariacka, ochrona terenów górskich), jak również w innych obszarach (tworzenie 
grup, stowarzyszenia). 
Zalety te, podobnie jak czynniki niekorzystne, opierają się jednak na ogromnej 
wrażliwości terenów górskich jako naturalnej przestrzeni życiowej. Oznacza to, że 
zarówno wzmocnienie słabych stron, jak i pobudzenie i wykorzystanie potencjalnych 
możliwości wymagają zrównoważonego i długoterminowego zagospodarowania 
i wykorzystania zasobów w zgodzie z naturą.
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Konieczność opracowania ogólnej strategii dla terenów górskich Europy 

Obecnie ramy prawne dotyczące terenów górskich w Europie są tak liczne i zróżnicowane 
jak same państwa członkowskie Unii Europejskiej. W najlepszym wypadku stosuje się 
mieszankę sektorowych strategii politycznych, która co prawda nie stoi w sprzeczności ze 
wspomnianą powyżej koniecznością stosowania podejścia zrównoważonego 
i długoterminowego, ale i nie służy jej najlepiej.

Chodzi przy tym zarówno o uregulowania, jak i wsparcie finansowe, z którego jak dotąd 
nie skorzystały wszystkie tereny górskie lub w przypadku którego nie zapewniono jak 
dotąd ukierunkowania na wymagania wspólnotowe i synergiczną konwergencję. 

Jednak w czasach coraz większej konkurencji na świecie oraz wyzwań demograficznych 
i ekologicznych nie można sobie pozwolić na to, by pomimo pilnych potrzeb środki 
przydzielane były w sposób powolny. 

Potrzebne są raczej sensowne ramy, obejmujące w jak najlepszy sposób zarówno 
uregulowania, jak i wsparcie finansowe, aby wspomóc tereny górskie Europy w ich 
staraniach o trwałą i zrównoważoną konkurencyjność. 

Należy przy tym uważać, aby nie wprowadzić funduszy w miejsce funkcjonujących 
struktur, co doprowadziłoby do niepożadanego i kosztownego efektu „wypychania” 
(ang. crowding out). Chodzi zatem raczej o to, aby przy zachowaniu zasady 
pomocniczości pobudzać i koordynować wartość dodaną UE również w przypadku 
terenów górskich. 

W świetle powyższycg rozważań sprawozdawca wyraża przekonanie, że Unia Europejska 
może najlepiej wspomóc swoje tereny górskie poprzez opracowanie kompleksowej 
„Strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju i wykorzystania zasobów terenów 
górskich”, przy czym należy w sposób konstruktywny włączyć do niej już dostępne 
i sprawdzone koncepcje. 

Konieczność zachowania wypróbowanych przepisów

Braki strukturalne i trudności związane ze środowiskiem są rzeczywistością na terenach 
górskich, która odciska piętno na warunkach produkcji poszczególnych rolników 
i przedsiębiorców w tych regionach. To z kolei wpływa nie tylko na standard życia tych 
grup zawodowych, lecz ma bezpośrednie konsekwencje dla zawodowej motywacji 
młodzieży, rozwoju demograficznego, a nawet dla ochrony środowiska oraz innych 
dziedzin gospodarki w regionie. 

Niegodne warunki produkcji i niezadowalające dochody z niej stanowią również 
podstawę całego szeregu czynników gospodarczych i społecznych, które w tych regionach 
są nieodłącznie ze sobą związane. Dotyczy to również czynników uzupełniających 
właściwe warunki produkcji, które mają wpływ na warunki życia ludzi, np. poziom usług 
czy sieć transportu. 

Dlatego sprawozdawca zwraca uwagę, że tradycyjne uregulowania i środki wsparcia, 
które przyczyniły się do utrzymania i poprawy warunków produkcji i życia, muszą zostać 
zachowane również w przyszłości. 
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Rolnictwo: stara i nowa podstawa życia na terenach górskich 

Mieszkańcy terenów górskich od dawien dawna gospodarują na zboczach i łąkach tych 
obszarów w zgodzie z naturą i w najtrudniejszych warunkach. Nachylenie terenu, różnice 
wysokości, niedostępność, warunki wzrostu roślin i warunki pogodowe utrudniają uprawę 
i dalsze przetwarzanie, a w przeszłości sprawiały, że mieszkańcy tych obszarów z trudem 
wiedli skromne życie.

„Gospodarując” w sensie dosłownym, rolnicy na terenach górskich nie tylko osiągali 
minimalne dochody ze swej pracy na chleb powszedni, ale także przyczyniali się i nadal 
przyczyniają do zachowania najrozmaitszych form krajobrazowych takich jak pastwiska 
i lasy. Rolnictwo pełni zatem nie tylko rolę gospodarczą, ale stanowi również podstawę 
dla szeregu innych sektorów korzystających z bogactwa przyrodniczego i krajobrazowego 
terenów górskich. 

Poza tym tradycyjne produkty i metody wytwarzania odgrywają obecnie główną rolę 
w handlu, turystyce, jak również eksporcie i rzemiośle, przyczyniając się jednocześnie do 
przekazywania wiedzy i ochrony tożsamości kulturowej. 

Mając na uwadze, że rolnictwo jest bezpośrednią i pośrednią podstawą funkcjonowania 
szeregu sektorów, jego wsparcie nie jest odruchem nostalgicznym, lecz rzeczywistą 
koniecznością dla możliwości zatrudnienia, wzrostu i zrównoważonego rozwoju tych 
regionów.

Dlatego sprawozdawca z naciskiem podkreśla, że rozważania te będą szczególnie istotne 
w świetle przyszłych reform WPR oraz środków towarzyszących, w szczególności debaty 
na temat kwot mlecznych oraz wsparcia młodych rolników. Rolnictwo na terenach 
górskich należy nadal wspierać poprzez płatności wyrównawcze i wsparcie produktów 
wysokiej jakości, jak również odpowiednie uregulowania. 

Regiony górskie: inne ważne obszary

Trudności związane z warunkami naturalnymi na terenach górskich dotyczą nie tylko 
rolnictwa, lecz w najrozmaitszy sposób determinują życie codzienne w tych regionach, 
wpływając również na inne istotne czynniki rozwoju terenów górskich. Czynniki te 
obejmują: 

Zrównoważone wykorzystanie środowiska, które poza rolnictwem dotyczy również wielu 
innych form opieki i ochrony (np. ochrona lasów, myślistwo lub rybołówstwo).

Sieci transportowe odgrywają główną rolę w transporcie produktów i osób z dolin 
i w doliny, a także w połączeniu ich z oddalonymi regionami i centrami miast. Ważne 
przy tym jest, aby sięgać po rozwiązania opłacalne, lecz jednocześnie przyjazne dla 
środowiska (np. środki mające na celu zmniejszenie ruchu na drogach), aby nie 
zaszkodzić środowisku oraz jego zrównoważonemu wykorzystaniu w tych regionach. 

Internet i sieci komunikacji mają coraz większe znaczenie dla tych zdecentralizowanych 
regionów, szczególnie dla przedsiębiorstw w nich działających, które w dobie techniki 
cyfrowej coraz częściej prowadzą działalność online.
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Usługi komunalne i lokalne, które wchodzą w zakres pojęcia „usług użyteczności 
publicznej”, stają się coraz ważniejsze z uwagi na zmiany struktury wiekowej na terenach 
górskich, aby umożliwić starszym i młodszym pokoleniom godne utrzymanie. Należy 
przy tym wesprzeć gminy finansowo oraz poprzez konkretne rozwiązania stosowane na 
szczeblu lokalnym. 

Trwała struktura społeczna w postaci szeroko zakrojonej działalności wolontariackiej, 
która równolegle z usługami użyteczności publicznej i włączeniem społecznym 
przyczynia się do dobra ogólnego. 

Czynniki te stanowią wraz z rolnictwem kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju 
terenów górskich. Sprawozdawca jest zdania, że ze względu na wymienione powyżej 
czynniki związane z warunkami naturalnymi te oraz inne kluczowe obszary mogą również 
w przyszłości nie dać sobie rady bez odpowiedniego wsparcia finansowego 
i regulacyjnego. Wsparciu takiemu muszą jednak towarzyszyć koncepcje, mogące 
przyczynić się do wypracowania przewagi konkurencyjnej w tych obszarach (przede 
wszystkim w przypadku produktów wysokiej jakości oraz zrównoważonej turystyki) oraz 
odpowiedniego jej wykorzystania. 

Wynika z tego konieczność wspomnianej wyżej ogólnej strategii, która musi obejmować 
również najnowsze przyszłościowe rozwiązania.

Konieczność integracji nowych elementów

Globalne tendencje nie omijają także terenów górskich, tym bardziej istotne jest ich 
uwzględnienie w kontekście przezwyciężenia słabych stron i zrównoważonego 
wykorzystania zalet. Tendencje te obejmują w pierwszej kolejności konieczność
stworzenia przyjaznego innowacjom środowiska, służącego wykorzystaniu już dostępnej 
wiedzy, a także opracowanie nowych rozwiązań, związanej z tym konieczności 
kształcenia zawodowego i szkoleń, jak również dostosowanie do zmian klimatycznych, 
które w szczególności wpływają na tereny górskie ze względu na ich podatność na 
zagrożenia oraz różnorodność biologiczną. 
Kwestia ta musi również zostać uwzględniona we wspomnianej strategii.

Uwagi ogólne

Sprawozdawca jest zdania, że w świetle ogromu wyzwań środowiskowych i globalnych 
należy zebrać dotychczasowe działania sektorowe na rzecz postępu europejskich terenów 
górskich w ramach jednej strategii ogólnej na rzecz zrównoważonego i długotrwałego 
rozwoju tych regionów. Strategia ta powinna obejmować najrozmaitsze instrumenty 
(wsparcie finansowe, prawodawstwo, platformy online itd.), gwarantujące jak 
najskuteczniejszą eliminację przeszkód przy jednoczesnej aktywizacji bodźców i 
potencjału w zakresie przewagi konkurencyjnej tych regionów. Dlatego wzywa się 
Komisję do przedstawienia w ciągu sześciu miesięcy takiej strategii, w oparciu o którą –
przy zachowaniu zasady pomocniczości – państwa członkowskie wraz z podmiotami 
lokalnymi i regionalnymi powinny opracować krajowe plany działań oraz wdrożyć je. 
Należy przede wszystkim podkreślić, że przyznanie niezbędnego wsparcia finansowego 
ze strony wspólnotowej, szczególnie w obszarze rolnictwa, jest i pozostaje warunkiem 
sukcesu tego przedsięwzięcia. 
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