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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om situationen och utsikterna för jordbruket i bergsregioner 
(2008/2066(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sin resolution av den 6 september 2001 om situationen efter 25 års 
tillämpning av gemenskapsbestämmelserna till förmån för jordbruket i bergsområden1,

– med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2008 om ”hälsokontroll” av den 
gemensamma jordbrukspolitiken2,

– med beaktande av sin resolution av den 16 februari 2006 om genomförandet av EU:s 
skogsbruksstrategi3,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
och yttrandet från utskottet för regional utveckling (A6-.../2008), och av följande skäl:

A. Bergsregioner utgör 40 procent av Europas areal, och 19 procent av de europeiska 
medborgarna är bosatta i bergsregioner.4

B. Bergsregioner är kulturlandskap som ger uttryck för ett harmoniskt samspel mellan 
människa och ekologiska system och tillhör det ekologiska världsarvet.

C. Vissa faktorer (som marklutning, höjdskillnader, svårtillgänglighet, tillväxtfaktorer och 
väderlek) gör att bergsregioner skiljer sig från andra landskapsformer i 
Europeiska unionen och är i flera avseenden ”missgynnade”.

D. Bergsregioner har en potential och kan tjäna som föredömen på områden som tillverkning 
av kvalitetsprodukter, högkvalificerade tjänster samt rekreationsområden. Denna 
potential kan utnyttjas hållbart endast genom att använda resurser och traditioner 
integrerat och långsiktigt.

E. Bergsregioner är ”mångfunktionella” livsmiljöer där närings- och jordbruksverksamhet 
utövas i ett nära samspel med sociala, kulturella och ekologiska faktorer.

1. Europaparlamentet påpekar att bergsregioner behandlas mycket olika av 
medlemsstaterna. Åtgärderna präglas inte av ett helhetstänkande, utan inriktas helt på 

                                               
1 EUT C 72 E, 21.3.2002, s. 354.
2 Antagna texter, P6_TA(2008)0093.
3 Antagna texter, 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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utvecklingen i enskilda sektorer. Det saknas en integrerad ram på EU-nivå, av den typ 
som till exempel omfattar den europeiska havspolitiken1.

2. Europaparlamentet välkomnar grönboken om territoriell sammanhållning som en 
utgångspunkt för hur de olika geografiska områdena i Europeiska unionen bör behandlas.

3. Samtidigt uppmanar Europaparlamentet kommissionen att inom ramen för sina 
befogenheter inom sex månader utarbeta en specifik, integrerad ”strategi för hållbar 
utveckling och användning av resurser i bergsregioner”. Parlamentet kräver vidare att 
nationella handlingsprogram med konkreta genomförandeåtgärder utarbetas med denna 
strategi som utgångspunkt.

4. Europaparlamentet betonar vikten av att ta fram en europeisk definition av bergsregioner 
enligt vetenskapliga kriterier, som även bör påverka omdefinitionen av mindre gynnade 
områden (”Less Favoured Areas”) och reformerna av den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

5. I syfte att främja kunskapsöverföring och innovation kräver Europaparlamentet en 
sammanställning av alla EU-finansierade program och projekt som berör bergsregioner.

6. Europaparlamentet framhåller att jordbruket i bergsregioner utgör en betydelsefull faktor 
för produktionen, för att bevara och bruka landskapet, som mångfunktionell bas för andra 
näringsgrenar och som ett inslag som format traditionella kulturlandskap och 
samhällsformer.

7. Europaparlamentet konstaterar att jordbruk i bergsregioner av naturbetingade orsaker 
kräver större insatser (bland annat i form av mer arbete) och har en förhöjd 
kostnadsstruktur.

8. Europaparlamentet lovordar det arbete som utförs av jordbrukare i bergsområden. 
Parlamentet konstaterar att de yttre förutsättningarna (i synnerhet förekomsten av 
bisysslor och olika former av lönesubventioner) inte får försvåras genom byråkrati, utan 
måste förbättras genom samordnade sektorpolitiska åtgärder.

9. Europaparlamentet betonar att kompensationsbidrag till bergsregioner är motiverade även 
på längre sikt, eftersom det saknas alternativa produktionsmöjligheter. Om stödet 
frikopplas fullständigt skulle det utlösa en våg av nedläggningar inom många sektorer.

10. Europaparlamentet kräver ökat stöd till yngre jordbrukare och att lika möjligheter för 
kvinnor och män främjas (särskilt genom åtgärder som underlättar för familjer, 
exempelvis bestämmelser om deltidsarbete). Detta är livsavgörande faktorer.

11. Europaparlamentet betonar att producentgrupper bidrar till en stabilare och tryggare 
jordbruksproduktion och därför bör erhålla ett ökat stöd.

                                               
1 KOM(2007)0574.
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12. Europaparlamentet kräver ett särskilt ekonomiskt stöd till mejeriföretagen, som spelar en 
central roll i bergsregioner där det saknas alternativ produktion. Inom ramen för reformen 
av mjölkkvoterna kräver parlamentet en strategi som låter bergsregionerna ”mjuklanda”, 
samt ytterligare åtgärder för att lindra de negativa följderna.

13. Europaparlamentet påminner om att små och medelstora företag i bergsregioner tillverkar 
kvalitetsprodukter genom att tillämpa traditionella kunskaper och tillverkningsmetoder på 
ett modernt sätt. Dessa företag är av största betydelse för sysselsättningen. Deras behov 
bör därför beaktas särskilt inom ramen för EU:s stödsystem.

14. Europaparlamentet betonar att traditionella (kvalitets-)produkter är viktiga för många 
sektorer. Parlamentet kräver att åtgärder vidtas för att skydda dessa produkters respektive 
tillverkningsmetoder inom ramen för ”strategin”.

15. Europaparlamentet kräver att en fond inrättas till stöd för mindre gynnade områden 
(däribland bergsregioner). Fonden kan finansieras bland annat med medel från andra 
pelaren som förblivit outnyttjade på grund av utebliven nationell samfinansiering.

16. Europaparlamentet kräver att bergsregioner garanteras ekonomiskt stöd genom artikel 69 
i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 och att de får en konkret, obyråkratisk tillgång till 
detta stöd. Gränsen för kvarhållna medel enligt artikel 69 bör höjas till 20 procent.

17. Djuravel och djurhållning i bergsregioner har särskilda behov. Europaparlamentet kräver 
att dessa behov beaktas då bestämmelser om djurhälsa, djurskydd och avelsstöd utformas.

18. Europaparlamentet kräver att ”strategin” särskilt beaktar bergsregionernas typiska 
landskapsformer (alpängar, skyddande skogar, alpina terrängformer och ängar) och 
förebygger överbetning och andra oönskade fenomen genom att fastställa principer för 
hållbart utnyttjande av alpängar, betesmarker och skogsområden.

19. Europaparlamentet framhåller vikten av att en långsiktig strategi tas fram för 
skogsbruket, där man beaktar det ekologiska kretsloppet och skogsbiotopens naturliga 
struktur och inrättar kompensationsmekanismer för krishantering (vid exempelvis storm) 
och incitament till integrerat skogsbruk.

20. Europaparlamentet framhåller att det är särskilt viktigt att värna om löv- och 
barrskogsbestånd eftersom de har betydelse för näringslivet, som rekreationsområden och 
som biotoper. Åtgärder bör vidtas för att motverka ett icke hållbart skogsbruk, som 
orsakar ekologiska skador och riskmoment som stenras och jordskred.

21. Europaparlamentet anser att uppdelning av betesmarker bör främjas i bergsregioner. 
Samtidigt är det motiverat av säkerhetsskäl att införa ett krav på att endast vägarna får 
användas.1

22. Europaparlamentet påminner om att bergsområden utgör naturliga barriärer och att det 
därför är viktigt med samarbete över gränserna. Detta behöver även främjas för att 

                                               
1 Se punkt 15 i ovannämnda resolution av den 16 februari 2006.
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hantera gemensamma problem som klimatförändringar, epizootier och utrotningshotade 
arter.

23. Europaparlamentet välkomnar insatserna för att genom ett hållbart turistväsende och 
hållbara fritids- och idrottsaktiviteter effektivt utnyttja den ”entreprenörsfördel” som 
naturen utgör. Parlamentet betonar vidare att människor som vistas i naturen kan bidra till 
sin egen hälsa genom att behandla naturen med respekt.

24. Europaparlamentet framhåller att förvildning av områden som är olämpliga för jordbruk 
och tillverkning kan förebyggas genom skogsvård, hållbar jakt, fiske och andra sätt att 
utnyttja och stödja dessa områden maximalt.

25. Europaparlamentet lovordar de framgångar som nåtts i bergsregionerna på områdena 
naturskydd, biologisk mångfald och vård av livsmiljöer genom att utse nya 
”Natura 2000”-områden och naturskyddsområden.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i möjligaste mån verka för att 
bergsregioner förtecknas som världsnaturarv och att utnyttja sina internationella 
möjligheter att skydda bergsregioner (exempelvis genom att ratificera alp- och 
karpatkonventionerna med tillhörande protokoll). Europaparlamentet lovordar de 
organisationer och forskningsinrättningar som engagerar sig för bergsregioner.

27. Europaparlamentet framhåller den unika förekomsten av vatten och källvatten i 
bergsområden, som kan tjäna som hållbara källor för bevattning, dricksvatten och 
energiproduktion.

28. Europaparlamentet betonar de frivilliga insatsernas betydelse för tjänstesektorn och för 
det kulturella och ekologiska arvet i bergsområdena. Här avses särskilt bergräddning, 
katastrofskydd och välgörenhetsorganisationer.

29. Europaparlamentet betonar att avfolkning kan förebyggas och konkurrenskraft bevaras 
endast genom att främja möjligheterna till yrkesutbildning och fortbildning (detta gäller 
även bisysslor) och att sörja för ett effektivt butiks- och tjänsteutbud i närområdet. 
Europaparlamentet kräver att lokala organ ska få särskilt stöd för att tillhandahålla 
tjänster i allmänhetens intresse.

30. Europaparlamentet kräver att den digitala klyftan överbryggs och att rönen från 
ramprogrammen för forskning görs tillgängliga (exempelvis för e-demokrati).

31. Europaparlamentet framhåller vikten av att satsa på hållbara lösningar för samfärdseln. 
Här krävs en integrerad strategi för att samordna transnationella behov (genomfartsresor, 
vägkorridorer) med lokala behov (exempelvis stadstrafik och att kunna ta sig till områden 
på mycket olika höjd).

32. Europaparlamentet kräver att bergsregioner får stöd för att hantera trafikbelastning, 
bullerskydd och landskapsvård genom åtgärder enligt principen ”bort från vägnätet”. 
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Detta kan exempelvis ske genom att utöka de ”känsliga områdena” i 
”vägavgiftsdirektivet”.1

33. Europaparlamentet framhåller att bergsområden utnyttjar ett flertal mycket olikartade 
energikällor på ett intelligent sätt. De kan därför vara ett föredöme på områden som 
diversifierad energiförbrukning, energisnåla byggmetoder och andra generationens 
biobränslen. Ytterligare forskningsprojekt med sådan inriktning måste stödjas.

34. Europaparlamentet påpekar att berg och glaciärer påverkas av klimatförändringar. Men 
de är också potentiella ”testlaboratorier” för tekniska innovationer på klimatområdet som 
följer naturens egna principer. Här krävs ytterligare forskning och fler tillfälliga åtgärder.

35. Europaparlamentet kräver att en och samma kommissionsledamot får ansvaret för 
samtliga områden med betydelse för bergsregioner vid en omorganisation.

36. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/38/EG av den 17 maj 2006 om ändring av direktiv 1999/62/EG 
om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer (EUT L 157, 9.6.2006, s. 8).
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MOTIVERING

Bergsregioner som unik livsmiljö

Omkring 19 procent av Europas invånare lever eller arbetar i bergsregioner.

Dessa bergsregioner utgör en unik livsmiljö för människor, djur och växter. Den mänskliga 
tillvarons alla aspekter ingår här i ett mycket nära samspel med naturens egen balans och 
rytm. Bergsområden är mångfunktionella livsmiljöer.

Detta innebär att bergsregioner präglas av ett stort antal naturliga egenskaper: mer eller 
mindre brant lutning, väderlek, erosion, höjdskillnader, hög höjd, klippighet och så vidare.

Detta får konsekvenser.

För det första gör dessa egenskaper att bergsregionerna skiljer sig tydligt från andra 
landskapsformer i EU, exempelvis havs- och kustområden. De senare är emellertid delvis 
föremål för särskild, skräddarsydd omsorg genom tydligt utformade politiska och ekonomiska 
strategier.

För det andra medför dessa egenskaper att bergsregioner är ”missgynnade” i många 
avseenden. Försvårade produktionsförhållanden för jordbruket, ökade transportkostnader på 
grund av sluttande mark och höjdskillnader, strukturella brister i transport- och 
kommunikationsnät samt en tids- och resurskrävande person- och godstrafik är bara några 
uttryck som detta ”fenomen” tar sig. Detta påverkar samtliga näringsgrenar (handel, turism, 
hantverk, jordbruk m.m.) och präglar människornas vardag.

Bergsregionerna är mångfunktionella, unika och missgynnade. Samtidigt har de egenskaper 
som utgör potentiella konkurrensfördelar eller som på vissa områden låter bergsregionerna 
framstå som föredömen för andra regioner. Hit hör exempelvis den goda tillgången på 
traditionella kunskaper och tillverkningsmetoder (för kvalitetsprodukter m.m.), och att 
naturupplevelser och turism främjas genom att skogar och ängar brukas och används på ett 
hållbart sätt. Hit hör behovet av att använda teknik som är både miljövänlig och 
kostnadseffektiv, till exempel spårbundna trafiklösningar och nya, klimatvänliga förfaranden. 
Hit hör också ”samarbetsandan” på det sociala området (frivilliga insatser, skydd av 
bergslandskap) och på andra områden (klusterbildning, kooperativ). Men dessa fördelar är i 
samma utsträckning som nackdelarna ett uttryck för bergsregionernas stora känslighet som 
naturlig livsmiljö. Det gör att resursutnyttjandet måste ske hållbart, långsiktigt och i harmoni 
med naturen – vilket gäller såväl åtgärder för att uppväga regionernas nackdelar som 
exploatering och bruk av regionernas potentiellt starka sidor.
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Det behövs en övergripande strategi för Europas bergsregioner

De bestämmelser som berör Europas bergsregioner är lika många och olikartade som EU:s 
medlemsstater. I bästa fall tillämpas ett lappverk av olika sektorinriktade politiska åtgärder. 
Det förhindrar visserligen inte den nödvändiga hållbarhet och långsiktighet i åtgärderna som 
beskrivits ovan, men å andra sidan främjas detta mål inte heller optimalt.

Det rör sig om bestämmelser och stödåtgärder som alla bergsregioner hittills inte omfattats av, 
eller som är anpassade till behoven i hela gemenskapen och inte effektivt kompletterar 
varandra.

Vi lever i en tid då den globala konkurrensen hårdnar och vi ställs inför demografiska och 
ekologiska utmaningar. Vi har i det läget inte råd att låta några resurser gå till spillo.

I stället behövs en ändamålsenlig struktur för att kombinera lagstiftning med stödåtgärder på 
det sätt som är bäst ägnat att hjälpa Europas bergsregioner i arbetet med att utveckla en 
hållbar konkurrenskraft för framtiden.

Här krävs vaksamhet så att man inte byter ut de strukturer eller fonder som fungerar och på så 
vis orsakar oönskade och dyrbara ”utträngningseffekter”. Det handlar snarare om att för 
bergsregionernas räkning aktivera och samordna det mervärde som EU utgör samtidigt som 
subsidiaritetsprincipen värnas.

Ovanstående överväganden har övertygat föredraganden om att det bästa stöd som EU kan ge 
sina bergsregioner är att utarbeta en övergripande ”strategi för hållbar utveckling och 
resursutnyttjande i bergsregioner”, där man konstruktivt tar till vara sådana program som visat 
sig framgångsrika.

Framgångsrecept måste bibehållas

I bergsregioner är strukturella brister och naturbetingade nackdelar de faktorer som starkast 
påverkar enskilda jordbrukares och företagares produktionsförhållanden. Detta påverkar inte 
enbart dessa yrkesgruppers levnadsstandard, utan får också direkta följder för vilka 
yrkesbanor som ungdomar finner lockande, för den demografiska utvecklingen och även för 
naturskyddet och för andra näringsgrenar i regionen.

Människovärdiga produktionsförhållanden och en avkastning som det går att leva på är 
startpunkten för en hel kedja av ekonomiska och sociala faktorer som i dessa regioner är 
mycket starkt sammanlänkade. Detta gäller för övrigt även de faktorer som påverkar 
människors livsvillkor parallellt med de egentliga produktionsförhållandena, exempelvis 
tjänsteutbud och transportnät.

Föredraganden påpekar vidare att man även i framtiden måste bibehålla etablerade 
bestämmelser och stödåtgärder som har visat sig bidra till att bevara eller förbättra 
produktions- och levnadsförhållandena.

Jordbruket: Bergsregionernas pulsåder, både förr och nu

Bergsregionernas invånare har sedan urminnes tider haft sin utkomst på sluttningar och ängar 
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i dessa områden, i harmoni med naturen och under mycket hårda förhållanden. Lutning, 
höjdskillnader, svårtillgänglighet, tillväxtsäsong och väderlek försvårar odling och förädling. 
För den blygsamma levnadsstandard som regionernas invånare har uppnått har de fått kämpa 
hårt.

Denna bokstavligen pastorala utkomst har inte bara gett jordbrukarna i bergsregionerna den 
minimala avkastning som utgjort deras dagliga bröd, utan bidrar också, förr som nu, till att 
bevara och vårda ytterst varierade landskapsformer som alpängar och skogar. Jordbruket 
spelar alltså inte bara en ekonomisk roll, utan utgör också en bas för andra näringsgrenar som 
kan dra nytta av bergsregionernas biologiska rikedom och varierade terräng.

Vidare spelar i dag traditionella produkter och produktionsmetoder en central roll för handel, 
turistväsende, export och hantverksföretag. Samtidigt bidrar de till att kunskap och kulturell 
identitet bevaras.

Direkt eller indirekt är jordbruket en överlevnadsfaktor för ett flertal sektorer. Åtgärder till 
stöd för jordbruket är därför inte ett uttryck för ”nostalgi”, utan helt avgörande för att främja 
sysselsättning, tillväxt och hållbar utveckling i dessa regioner.

Därför vill föredraganden med eftertryck framhålla att dessa överväganden blir särskilt 
betydelsefulla i ljuset av framtida förändringar i den gemensamma jordbrukspolitiken och 
därmed sammanhängande åtgärder, i synnerhet debatten om mjölkkvoter och stödet till yngre 
jordbrukare. Även i framtiden behöver jordbruket i bergsregioner en hjälpande hand i form av 
kompensationsbetalningar, stöd till kvalitetsprodukter och lämplig lagstiftning.

Bergsregioner: andra viktiga aspekter

Bergsregionernas naturbetingade svårigheter kommer inte enbart till uttryck i jordbruket, utan 
präglar vardagen i dessa regioner på många olika sätt genom att de påverkar andra viktiga 
utvecklingsfaktorer. Några exempel:

Hållbart utnyttjande av naturen – utnyttjande dels i form av jordbruk, dels i många andra 
verksamheter med natur- och viltvårdskaraktär (exempelvis skogsbruk, jakt och fiske).

Transportnätet spelar en viktig roll då varor och personer ska fraktas mellan bergsområden 
och låglänt terräng, och för att förbinda områdena med mer avlägsna, icke kuperade regioner 
och städer. Här är det viktigt att värna om miljön och möjligheten till långsiktigt 
naturutnyttjande genom att tillämpa kostnadseffektiva, miljövänliga lösningar (som principen 
”bort från vägnätet”).

Internet och kommunikationsnät blir allt viktigare för dessa decentraliserade regioner. Detta 
gäller särskilt för de företag som är verksamma där och som, i denna digitala tid, i allt större 
utsträckning bedriver sin verksamhet via Internet.

Kommunala och lokala tjänster ingår i samlingsbegreppet ”tjänster i allmänhetens intresse”. 
Den förändrade åldersstrukturen hos bergsregionernas invånare gör att dessa tjänster blir allt 
viktigare för att ge både äldre och yngre generationer möjlighet till en värdig försörjning. Här 
måste särskilda hjälpinsatser riktas till kommunerna, i form av ekonomiskt stöd och lösningar 
som kan genomföras lokalt.
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Hållbara sociala trygghetssystem i form av väl utbyggda frivilliga hjälpinsatser i 
allmänhetens intresse, som parallellt med offentliga organ tillhandahåller tjänster och socialt 
stöd.

Detta är jämte jordbruket de nyckelområden som möjliggör en hållbar utveckling i 
bergsregionerna. Föredraganden anser att de ovannämnda naturbetingade faktorerna gör att 
nyckelområden som dessa inte heller i framtiden kan klara sig utan ett lämpligt stöd, i form av 
såväl pengar som lagstiftning. Sådana stödåtgärder måste emellertid kompletteras med 
strategier som förstärker och framgångsrikt utnyttjar de konkurrensfördelar som finns hos 
dessa områden (framför allt kvalitetsprodukter och ett hållbart turistväsende).

Det krävs följaktligen en övergripande strategi av den typ som tidigare efterlysts och som 
beaktar den senaste, framtidsorienterade utvecklingen.

Införliva det nya

De globala trenderna påverkar även bergsregionerna. Därför är det mycket viktigt att dessa 
regioners behov beaktas i god tid, så att nackdelar kan övervinnas och fördelar utnyttjas på ett 
hållbart sätt. Bland dessa trender märks främst behovet av att skapa en innovationsvänlig 
miljö för att dra nytta av befintlig kunskap och utveckla nya lösningar. Behovet av 
utbildnings- och fortbildningsmöjligheter kommer därigenom att öka. Anpassningen till 
ändrade klimatförhållanden kommer att drabba känsliga bergsregioner med stor biologisk 
mångfald särskilt hårt. Även dessa aspekter måste beaktas i den strategi som efterlyses.

Sammanfattning

Fördraganden anser att de många naturbetingade och globala utmaningarna gör att befintliga 
sektorpolitiska åtgärder till stöd för Europas bergsregioner behöver samlas i en övergripande 
strategi för att främja dessa regioners hållbara och långsiktiga utveckling. Inom ramen för 
denna strategi kan man arbeta med ekonomiska stödåtgärder, lagstiftning, Internetbaserade 
plattformar eller vilka andra instrument som helst som bäst lämpar sig för att undanröja hinder 
samtidigt som man utvecklar och stimulerar dessa regioners konkurrenspotential. 
Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram en sådan strategi inom 
sex månader. I enlighet med subsidiaritetsprincipen utarbetar och genomför medlemsstaterna 
sedan nationella handlingsplaner i samarbete med lokala och regionala organ. Här bör särskilt 
framhållas att ett tillräckligt ekonomiskt stöd på EU-nivå, i synnerhet till jordbruket, är och 
förblir en förutsättning för att målet ska kunna uppnås.
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