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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o situácii a perspektívach poľnohospodárstva v horských oblastiach
(2008/2066(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. septembra 2001 „25 rokov uplatňovania predpisov 
Spoločenstva v prospech poľnohospodárstva v horských oblastiach“1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2008 o hodnotení stavu Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky2, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 16. februára 2006 o vykonávaní stratégie lesného 
hospodárstva Európskej únie3,  

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanovisko 
Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0000/2008),

A. keďže horské oblasti predstavujú 40 % celkovej plochy Európy a sú domovom pre 19 % 
občanov Európy4,

B. keďže horské oblasti sú kultúrnymi krajinami, ktoré odzrkadľujú vzájomné harmonické 
pôsobenie človeka a biologických systémov a patria k prírodnému dedičstvu, 

C. keďže sa na základe určitých vlastností (svahovitosť, výškové rozdiely, neprístupnosť, 
rast, poveternostné podmienky) odlišujú od iných krajín v Európskej únii a po viacerých 
stránkach sú „znevýhodnené“,

D. keďže horské oblasti majú potenciál/model pre vysokokvalitné produkty, hodnotné 
služby a rekreačné oblasti, ktorý sa môže trvalo aktivovať len jednotným a dlhodobo 
zameraným využívaním zdrojov a tradícií,

E. keďže hory sú „multifunkčným“ životným prostredím, v ktorom sú poľnohospodárstvo 
a hospodárstvo úzko spojené so sociálnymi, kultúrnymi a ekologickými aspektmi, 

1. poukazuje na to, že snahy členských štátov v súvislosti s horskými oblasťami sa od seba 
výrazne líšia a že nemajú na zreteli celkový rozvoj, ale sú zamerané výhradne na rozvoj 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 72 E, z 21.3.2002, s. 354. 
2 Prijaté texty, P6_TA(2008)0093.
3 Prijaté texty, P6_TA(2006)0068.
4 Nordregio (2004), Mountain areas in Europe: Analysis of mountain areas in EU Member states, acceding and 
other European countries; (Horské oblasti v Európe: analýza horských oblastí v členských štátoch EÚ, 
pristupujúcich alebo iných európskych štátoch) 
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určitého odvetvia, a že neexistuje integrovaný rámec EÚ, ako napríklad v prípade 
morských oblastí1; 

2. víta Zelenú knihu o územnej súdržnosti ako východisko pre rôzne podoby území 
Európskej únie;  

3. zároveň žiada Komisiu, aby v rámci svojich právomocí do šiestich mesiacov vypracovala 
osobitnú integrovanú „stratégiu pre trvalo udržateľný rozvoj a využívanie zdrojov 
horských oblastí“; ďalej žiada, aby sa v nadväznosti na to vypracovali národné akčné 
plány s konkrétnymi opatreniami na realizáciu;   

4. zdôrazňuje, že je nutné vytvoriť európsku definíciu horských oblastí podľa vedeckých 
kritérií, ktoré sa premietnu aj do prehodnotenia znevýhodnených oblastí („Less Favoured 
Areas“) a do reforiem SPP;   

5. žiada, aby sa za účelom prenosu vedomostí a podpory inovácií vytvoril prehľad 
financovaných programov a projektov k témam, ktoré majú význam pre horské oblasti; 

6. zdôrazňujú význam, ktoré má poľnohospodárstvo horských oblastí pre výrobu, celkové 
udržovanie a využívanie krajiny, ako multifunkčná základňa pre ďalšie hospodárske 
odvetvia a ako významný prvok tradičnej kultúrnej krajiny a sociálnej štruktúry;  

7. konštatuje, že poľnohospodárstvo v horských oblastiach je v dôsledku prírodných 
podmienok spojené so zvýšenými výdavkami (o. i. intenzita práce) a nákladmi;  

8. oceňuje prácu poľnohospodárov hospodáriacich v horských oblastiach; konštatuje, že 
rámcové podmienky pre ich prácu (najmä štruktúra vedľajších príjmov, modely 
kombinovanej mzdy) sa nesmú sťažovať byrokraciou, ale sa musia zlepšovať 
súčinnosťou sektorových politík;

9. zdôrazňuje, že poskytovanie vyrovnávacích platieb v horských oblastiach je oprávnené aj 
dlhodobo, vzhľadom k nedostatočným možnostiam alternatívnej produkcie a že úplným 
oddelením by systematicky došlo k degradácii medzi sektormi;

10. žiada výraznejšiu podporu mladých poľnohospodárov a rovnaké príležitosti pre ženy        
a mužov (najmä prostredníctvom opatrení na podporu rodín, úprav za účelom práce na 
čiastočný úväzok), čo sú prvky určujúce existenciu človeku;  

11. zdôrazňuje, že združenia výrobcov prispievajú k stabilite a bezpečnosti 
poľnohospodárskej výroby a že je potrebné ich viac podporovať; 

12. žiada oddelenú finančnú podporu pre produkciu mlieka, ktorá z dôvodov nedostatočných 
možností alternatívnej produkcie hrá pre horské oblasti ústrednú úlohu; v súvislosti               
s reformou kvót na mlieko žiada, aby sa pre horské oblasti uplatňovala tzv. stratégia 
„mäkkého pristátia“, ako aj ďalšie opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov;

                                               
1 KOM(2007)0574.  
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13. pripomína, že malé a stredné podniky v horských oblastiach vyrábajú, vďaka modernému 
uplatňovaniu tradičných vedomostí a postupov výroby, vysokokvalitné produkty, sú 
kľúčovým prvkom pre pracovné miesta, a preto sa musia zohľadniť v systémoch podpory 
EÚ;  

14. zdôrazňuje význam typických (vysokokvalitných) produktov, ktorý presahuje vlastný 
sektor; žiada, aby sa do uvedenej stratégie zahrnuli opatrenia na ochranu týchto 
produktov, prípadne ich výrobných postupov; 

15. žiada, aby sa vytvoril fond pre znevýhodnené oblasti vrátane horských oblastí (o.i. 
z prostriedkov druhého piliera, ktoré sú nevyužité z dôvodu chýbajúceho vnútroštátneho 
spolufinancovania);  

16. žiada, aby sa na základe článku 69 nariadenia (ES) č. 1782/2003 zabezpečila finančná 
podpora pre horské oblasti a konkrétny, nebyrokratický prístup a takisto aby sa navýšila 
horná hranica prostriedkov podľa článku 69 na 20 %;

17. žiada, aby sa zohľadnili želania chovateľov zvierat v horských oblastiach pri vypracovaní 
predpisov v oblasti zdravia a ochrany zvierat, ako aj v oblasti podpory chovu;  

18. žiada, aby sa „Stratégia“ zaoberala krajinnými formami horských oblastí (horské 
pasienky, chránené lesy, veľhory, lúky) a pre pasienky, trávnaté lúky a lesy stanovila 
trvalo udržateľné koncepcie ich využívania, aby sa tak zabránilo nežiaducim javom, 
najmä nadmernému spásaniu);  

19. zdôrazňuje význam dlhodobej stratégie v oblasti lesného hospodárstva, ktorá zohľadňuje 
prírodný kolobeh a prirodzené zloženie lesného spoločenstva, vytvára vyrovnávacie 
mechanizmy pre prípad krízových situácií (napr. búrky), ako aj podnety pre integrované 
riadenie lesného hospodárstva; 

20. zdôrazňuje, že listnaté a ihličnaté lesy si ako hospodárske odvetvie, blízke rekreačné 
oblasti a životný priestor, vyžadujú osobitnú starostlivosť a že využívanie lesov, ktoré nie 
je trvalo udržateľné, spôsobuje ekologické aj bezpečnostné technické problémy (padajúce 
kamene, prívaly bahna), ktorým je možné zabrániť realizáciou opatrení;   

21. zastáva názor, že v horských oblastiach je treba usilovať o podporu oddeľovania lesov         
od pasienkov a – už len z bezpečnostných dôvodov – zaviesť povinnosť pohybu              
po cestách1;

22. pripomína, že hory tvoria prirodzenú bariéru, v dôsledku čoho sa cezhraničná spolupráca 
a ich podpora stávajú kľúčové so zreteľom na spoločné problémy (napr. zmena klímy, 
choroby zvierat, úbytok biodiverzity);   

23. víta snahy o trvalo udržateľný cestovný ruch a snahy využívať prírodu efektívne ako 
„hospodársku výhodu“ a uplatňovať pritom trvalo udržateľné koncepcie voľného času           

                                               
1 Pozri odsek 15 uvedeného uznesenia zo 16. februára 2006. 
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a športu; zdôrazňuje úlohu návštevníkov prírody, ktorí, v prípade ak rešpektujú prírodu, 
prospievajú svojmu zdraviu;  

24. zdôrazňuje, že plochy, ktoré sú nevhodné na pestovanie a produkciu, by sa mali čo 
najlepšie využívať na starostlivosť o lesy, trvalo udržateľný lov, rybolov atď., aby          
sa zabránilo ich zdivočeniu;  

25. oceňuje úspechy, ktoré sa dosiahli v horských oblastiach v oblasti ochrany prírody, 
biologickej rozmanitosti a starostlivosti o životné prostredie vymedzením oblastí „Natura 
2000“ a chránených prírodných parkov;  

26. vyzýva Komisiu, aby v maximálnej miere podporila začlenenie horských oblastí            
do svetového prírodného dedičstva a využila svoje možnosti na medzinárodnej úrovni           
na ochranu horských oblastí (napr. ratifikácia Alpského a Karpatského dohovoru vrátane 
protokolov); oceňuje prácu organizácií a výskumných ústavov, ktoré sa zasadzujú                 
za horské oblasti; 

27. poukazuje na jedinečné zásoby vody a vodných prameňov, ktoré je možné trvalo 
využívať ako prírodné zavlažovacie systémy, zdroje pitnej vody a energie;

28. zdôrazňuje význam, ktorý má dobrovoľníctvo (najmä horskí záchranári, civilná ochrana, 
charitatívne zariadenia) pre oblasť služieb, ako aj pre kultúrne a prírodné dedičstvo 
v horách;

29. poukazuje na to, akú úlohu hrá podpora vzdelávania a odbornej prípravy (aj vedľa 
hlavnej pracovnej činnosti) a účinných miestnych dodávateľských služieb pre udržanie 
obyvateľstva a konkurencieschopnosť; žiada, aby boli cielene  podporované miestne 
administratívne orgány v oblasti služieb verejného záujmu;

30. žiada, aby sa preklenula digitálna priepasť a sprístupnili sa výsledky výskumných 
rámcových programov (napr. v oblasti elektronického riadenia);   

31. zdôrazňuje, že je nevyhnutné zamerať sa na trvalo udržateľné riešenia mobility a prístup 
integrujúci medzinárodné (tranzit, koridory pre diaľkovú dopravu) a miestne požiadavky 
(napr. prístup do oblastí v rôznych nadmorských výškach, mestská mobilita);

32. žiada podporu pre horské oblasti, pokiaľ ide o dopravné úpravy, ochranu proti hluku        
a zachovanie krajiny pomocou opatrení v zmysle „presunu dopravy z ciest“ (napr. 
posilnenie„citlivých zón“ v smernici o poplatkoch za používanie dopravnej 
infraštruktúry1);

33. zdôrazňuje, že horské oblasti predstavujú na základe inteligentného využívania rôznych 
zdrojov energie „vzor“ pre diverzifikované zloženie zdrojov energie, energeticky účinné 

                                               
1 smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami 
(Ú. v. EÚ L 157, z 9.6.2006, s. 8)  
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stavebné riešenia a biopalivá druhej generácie a že je potrebné podporovať výskum 
vedený týmto smerom;

34. poukazuje na závislosť hôr a ľadovcov od zmeny klímy, ale aj na ich potenciál slúžiť ako 
„skúšobné laboratórium“ pre inovatívne technológie imitujúce prírodu na ochranu klímy;  
žiada, aby sa uskutočnili výskumné a preklenovacie opatrenia; 

35. žiada, aby pri novom vytváraní boli právomoci týkajúce sa horských oblastí pridelené 
jedinému členovi Komisie;

36. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj vládam 
a parlamentom členských štátov. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Horské oblasti ako životný priestor sui generis

Horské oblasti poskytujú priestor pre život a prácu približne 19 % obyvateľstva Európy.  

Horské oblasti vytvárajú pre človeka a iné živočíchy jedinečný biotop, kde je ľudská 
existencia vo všetkých jej aspektoch spojená v najužšom priestore s prírodnou rovnováhou 
a rytmom: hora ako multifunkčný životný priestor.

V tomto zmysle sa horské oblasti vyznačujú mnohými prírodnými znakmi, ako sú sklon 
a svahovitosť, poveternostné podmienky, erózia, výškové rozdiely, výšková poloha, 
skalnatosť, atď.

Toto má svoje dôsledky.   

Na jednej strane sa horské oblasti na základe týchto charakteristík jasne odlišujú od iných 
typov krajiny v EÚ (napr. od morských alebo pobrežných oblastí), ktorým sa venuje 
osobitná a cielená starostlivosť, a to čiastočne vďaka jasne vypracovaným politickým       
a hospodárskym koncepciám. 

Na druhej strane tieto znaky spôsobujú, že horské oblasti sú v mnohých aspektoch 
„znevýhodnené“. Sťažené podmienky poľnohospodárskej výroby, vyššie náklady             
na dopravu v dôsledku strmých terénov a výškových rozdielov, štrukturálne nedostatky      
v dopravných a komunikačných sieťach, ako aj časovo a finančne nákladná preprava osôb 
a tovarov sú len niektoré z prejavov tohto „javu“, ktorý ovplyvňuje všetky hospodárske 
odvetvia (obchod, cestovný ruch, remeslá, poľnohospodárstvo, atď.) a určuje každodenný 
život človeka.  

Okrem toho, že sú multifunkčné, jedinečné a znevýhodnené, horské oblasti sa zároveň 
vyznačujú aj vlastnosťami, ktoré predstavujú možné konkurenčné výhody, prípadne 
prezentujú horské oblasti v niektorých oblastiach ako vzor pre ostatné regióny. K týmto 
vlastnostiam patria napríklad bohaté tradičné vedomosti a postupy výroby (napr. 
vysokokvalitných produktov), trvalo udržateľné hospodárenie na lesných plochách 
a lúkach a zaobchádzanie s nimi, ktoré sú dôležitým faktorom v cestovnom ruchu aj pre  
návštevníkov v prírode, potreba využívať ekologické technológie, ktoré sú zároveň účinné 
z hľadiska nákladov (napr. vývoj riešení pre koľajovú dopravu a nových technológií          
v oblasti zmeny klímy), „duch spolupráce“ v sociálnej oblasti (dobrovoľníctvo, ochrana 
hôr), ale aj v ďalších oblastiach (vytváranie odvetvových zoskupení, družstiev). 
Tieto výhody však, takisto ako ich znevýhodnené stránky, vychádzajú z mimoriadnej 
citlivosti horských oblastí ako prírodného životného prostredia. To znamená, že na 
kompenzáciu znevýhodnených stránok, ale aj aktiváciu a využívanie možných kapacít je 
potrebné trvalo udržateľné a dlhodobo orientované hospodárenie so zdrojmi a ich 
využívanie v súlade s prírodou. 



PR\714901SK.doc 9/11 PE404.526v01-00

SK

Potreba celkovej stratégie pre európske horské oblasti  

V súčasnosti existuje toľko rôznych právnych rámcov týkajúcich sa horských oblastí 
v Európe, koľko má samotná Európska únia členských štátov. V najlepšom prípade         
sa uplatňujú zmiešané sektorové politiky, ktoré síce nebránia potrebe zameriavať                   
sa na už spomenutú trvalú udržateľnosť a dlhodobé ciele, ale neprinášajú ani výraznejší 
úžitok.

Ide pritom o pravidlá a požiadavky, ktoré sa doteraz nevzťahovali na všetky horské 
oblasti, alebo v prípade ktorých doteraz nebolo zabezpečené zameranie sa na potreby 
celého Spoločenstva ani ich vzájomná komplementárnosť. 

V čase, keď sa celosvetová hospodárska súťaž, ako aj demografické a ekologické výzvy 
zintenzívňujú, si už nikto nemôže dovoliť, aby využívanie jeho zdrojov bolo len 
takzvanou „kvapkou na rozpálených kameňoch“.  

Oveľa potrebnejší je zmysluplný rámec, v ktorom by pravidlá a požiadavky boli čo 
najlepšie skombinované, aby sa podporili snahy európskych horských regiónov dosiahnuť 
trvalo udržateľnú a zároveň perspektívnu konkurencieschopnosť. 

V súvislosti s tým je potrebné si uvedomiť, že fungujúce štruktúry nie je nutné nahrádzať 
fondmi, pretože by tým mohlo dôjsť k nežiaducemu a nákladnému efektu vytesňovania. 
Cieľom je skôr to, aby sa aj v prípade horských oblastí aktivovala a koordinovala pridaná 
hodnota EÚ a zachovala sa pri tom zásada subsidiarity. 

Na základe týchto úvah spravodajca dospel k názoru, že Európska únia môže svoje horské 
oblasti najlepšie podporiť tým, že vypracuje celkovú stratégiu pre trvalo udržateľný rozvoj 
a využívanie zdrojov horských oblastí, pričom je potrebné, aby sa do nej konštruktívne 
zapracovali už existujúce úspešné koncepcie.   

Osvedčené recepty musia zostať zachované 

Štrukturálne nedostatky a ťažkosti podmienené prírodnými podmienkami sú v horských 
oblastiach skutočnosťou, ktorá sa prejavuje vo výrobných podmienkach jednotlivých 
poľnohospodárov a podnikateľov v týchto regiónoch. Táto skutočnosť preto neovplyvňuje 
len životnú úroveň týchto profesijných skupín, ale má priamy vplyv aj na príťažlivosť  
týchto povolaní medzi mládežou, demografický vývoj a nakoniec aj na zachovanie 
prírody a ostatné hospodárske odvetvia v regióne.   

Dôstojné výrobné podmienky a výnosy sú teda základňou pre celý reťazec hospodárskych 
a sociálnych činiteľov, ktoré v týchto regiónoch nevyhnutne súvisia. To isté platí aj pre 
činitele, ktoré okrem vlastných výrobných podmienok ovplyvňujú aj životné podmienky 
ľudí, ako sú napr. úroveň služieb alebo dopravná sieť. 

Spravodajca preto poukazuje na to, že tradičné pravidlá a požiadavky, ktoré sa podieľali 
na zachovaní a rozvoji výrobných a životných podmienok, musia zostať zachované aj       
v budúcnosti. 
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Poľnohospodárstvo: staré a nové životodarné tepny pre horské oblasti  

Obyvatelia horských oblastí od nepamäti hospodárili v mimoriadne ťažkých podmienkach  
na tunajších svahoch a lúkach v súlade s prírodou. Svahovitosť, výškové rozdiely, 
neprístupnosť, rast a poveternostné podmienky sťažujú pestovanie a ďalšie spracovanie 
a v minulosti umožňovali obyvateľom týchto oblastí len skromný a ťažko vybojovaný 
život.  

Práca – doslovne „obhospodarovanie“ – nezabezpečovala poľnohospodárom 
hospodáriacim v horských oblastiach len nutné minimálne výnosy pre ich každodennú 
obživu, ale prispievala, a aj dnes prispieva, k zachovaniu a starostlivosti o rôzne typy 
krajiny, ako sú  pasienky alebo lesy. Poľnohospodárstvo má teda nielen hospodársku 
úlohu, ale je aj základňou pre množstvo iných odvetví, ktoré ťažia z bohatstva prírody a 
krajiny horských oblastí. 

Okrem toho, tradičné výrobky a postupy výroby hrajú dnes ústrednú úlohu v obchode, 
stravovacích službách, ako aj vo vývoze a remeslách, a zároveň sa podieľajú na udržovaní 
vedomostí a kultúrnej identity.  

V súvislosti so skutočnosťou, že poľnohospodárstvo je priamo alebo nepriamo životnou  
základňou pre mnohé odvetvia, jeho podpora nie je len „nostalgiou“, ale má kľúčový 
význam pre zamestnanosť, rast a trvalo udržateľný rozvoj týchto regiónov. 

Spravodajca preto dôrazne poukazuje na to, že tieto úvahy nadobúdajú osobitný význam 
so zreteľom na budúce reformy SPP a sprievodné opatrenia, najmä na diskusiu o kvótach 
na mlieko a podporu mladých poľnohospodárov: poľnohospodárstvo v horských 
oblastiach je potrebné naďalej podporovať prostredníctvom vyrovnávacích platieb            
a podporou vysokokvalitných výrobkov, ako aj  vhodnými pravidlami. 

Horské oblasti: ostatné dôležité oblasti

Ťažkosti podmienené prírodnými podmienkami v horských oblastiach sa neprejavujú len 
v poľnohospodárstve, ale rôznymi spôsobmi určujú aj každodenný život v týchto 
regiónoch, pretože ovplyvňujú aj iné dôležité činitele rozvoja vidieka v horských 
oblastiach. Ide o tieto činitele:  

Trvalo udržateľné využívanie prírody, ktoré má okrem využívania na poľnohospodárske 
účely aj mnohé iné formy starostlivosti (napr. starostlivosť o lesy, lov alebo rybolov). 

Dopravné siete hrajú  ústrednú úlohu pri preprave výrobkov a osôb z údolia do údolia, ako 
aj pri spojení do vzdialenejších rovinatých oblastí a mestských centier. Pritom je dôležité 
využívať úsporné a ekologické riešenia (najmä stratégiu presunu dopravy z ciest), aby sa 
neohrozila príroda a jej trvalo udržateľné využívanie v týchto regiónoch.  

Internet a komunikačné siete majú narastajúci význam pre tieto decentralizované regióny, 
najmä pre ich podniky, ktoré v digitálnom veku realizujú svoje obchodné aktivity vo 
zvýšenej miere on-line. 

Obecné a miestne služby, ktoré sú zahrnuté pod pojmom „služby verejného záujmu“, budú 
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vzhľadom na zmeny vo vekovej štruktúre obyvateľov horských oblastí stále dôležitejšie, 
aby starším aj mladším generáciám umožnili dôstojný príjem. V súvislosti s tým je 
potrebné, aby obce dostávali cielenú podporu prostredníctvom poskytovania finančnej 
podpory a riešení, ktoré je možné realizovať na miestnej úrovni. 

Trvalo udržateľná sociálna sieť v podobe rozšíreného dobrovoľníctva, ktorého 
zástupcovia zabezpečujú súbežne s verejným sektorom služby a sociálne začlenenia         
za účelom všeobecného blaha. 

Spolu s poľnohospodárstvom tvoria tieto prvky kľúčové oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja horských oblastí. Spravodajca zastáva názor, že tieto, ako aj iné kľúčové oblasti, 
sa v dôsledku uvedených činiteľov podmienených prírodnými podmienkami ani 
v budúcnosti nezaobídu bez príslušnej finančnej a právnej podpory. Takéto podpory        
sa ale musia opierať o koncepcie, ktoré sú schopné získať a užitočne využívať 
konkurenčné výhody z týchto oblastí (napr. vysokokvalitné produkty a trvalo udržateľný 
cestovný ruch).  

Z toho vyplýva, že je nutné vypracovať vyššie požadovanú celkovú stratégiu, do ktorej     
sa premietne aj najnovší progresívny vývoj.

Je potrebné integrovať nové prvky 

Celkové tendencie sa nezastavia ani pred horskými regiónmi, a preto je o to dôležitejšie 
ich včas zohľadniť, pokiaľ ide o prekonanie nevýhod a trvalo udržateľné využitie výhod. 
Medzi tieto tendencie patria v prvom rade potreba vytvoriť prostredie podporujúce 
inováciu, aby bolo možné využívať existujúce vedomosti, ako aj vyvíjať nové riešenia,      
s tým súvisiaca potreba vzdelávania a odbornej prípravy a prispôsobenia sa zmene klímy, 
ktorá postihuje najmä horské oblasti v dôsledku ich citlivosti a biologickej rozmanitosti. 
Aj toto je potrebné zapracovať do požadovanej stratégie. 

Zhrnutie

Spravodajca zastáva názor, že vzhľadom na množstvo prírodných a globálnych výziev je 
potrebné zjednotiť doterajšie snahy jednotlivých odvetví o dosiahnutie pokroku                 
v horských oblastiach v Európe do rámcovej stratégie, ktorá sa bude zameriavať na trvalo 
udržateľný a dlhodobý rozvoj týchto oblastí. Táto stratégia by mala využívať rozličné 
nástroje (finančná podpora, legislatíva, elektronické platformy, atď.), ktoré najlepšie 
zaručia, že sa odstránia prekážky a zároveň sa aktivujú podnety a potenciál 
konkurenčných výhod, ktorými disponujú tieto regióny. Vyzýva preto Komisiu, aby        
do šiestich mesiacov predložila takú stratégiu, ku ktorej členské štáty vypracujú v súlade 
so zásadou subsidiarity, a v spolupráci s miestnymi a regionálnymi administratívnymi 
orgánmi, národné akčné plány, ktoré budú uplatňovať. Je potrebné najmä zdôrazniť,       
že poskytnutie potrebnej finančnej potreby zo zdrojov na európskej úrovni, najmä 
v poľnohospodárstve, je a aj naďalej zostane predpokladom pre úspešnú činnosť podniku.  
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