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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 

της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. τονίζει τη σημασία της περιοχής των Άλπεων ως φυσικού περιβάλλοντος και ως χώρου 

διαβίωσης, εργασίας και αναψυχής, λόγω της ζωτικής σημασίας της γεωργίας και της 

δασοκομίας, του βιώσιμου καθ’ όλο το έτος τουρισμού και της βιοτεχνίας· τονίζει τη 

μεγάλη αξία αυτών των τομέων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και την αειφόρο 

διαχείριση των φυσικών πόρων, με τη διασφάλιση επισιτιστικού εφοδιασμού υψηλής 

ποιότητας, τη διατήρηση της κατοίκησης απομακρυσμένων περιοχών, τη φροντίδα του 

πολιτιστικού τοπίου καθώς και τη διατήρηση των οικοσυστημάτων μέσω της προστασίας 

της βιοποικιλότητας, του εδάφους και των υδάτων· χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΕ στην 

περιοχή των Άλπεων ως ένα συνεκτικό πλαίσιο και μέσο βελτίωσης και ενίσχυσης της 

οικονομικής, της περιβαλλοντικής, της υποδομιακής και της κοινωνιοδημογραφικής 

ανάπτυξης της περιοχής των Άλπεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 

υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την υλοποίηση άλλων μακροπεριφερειακών 

στρατηγικών της ΕΕ· 

2. τονίζει την ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την αύξηση της κινητικότητας, τις 

ψηφιακές υποδομές, τον ενεργειακό εφοδιασμό, την κοινωνική μετανάστευση και τις 

δημογραφικές προοπτικές και να βελτιωθεί η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ 

αρχών σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να αντιμετωπιστούν  κοινές προκλήσεις σε 

ορισμένες διασυνοριακές περιοχές αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα από ό,τι θα 

ήταν δυνατόν με τη λήψη μεμονωμένων μέτρων· υπογραμμίζει ότι η στρατηγική αυτή 

πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει προκλήσεις που επιβάλλονται από την παγκοσμιοποίηση 

και την αποβιομηχάνιση· τονίζει την ανάγκη της βελτίωσης των δημόσιων υπηρεσιών και 

των υποδομών, προκειμένου να αυξηθεί η προσβασιμότητα και η ελκυστικότητα αυτών 

των περιφερειών και επίσης να μειωθεί η συρρίκνωση των μικρών και των οικογενειακών 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που αποτελούν σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό 

πυλώνα της περιοχής· θεωρεί απαραίτητο κατά την εφαρμογή της στρατηγικής να 

διαφυλάσσονται συγκεκριμένες παραδόσεις στους τομείς της χρήσης της γης, της 

βιοτεχνίας και του τουρισμού· 

3. τονίζει ότι ο οικονομικός, κοινωνικός και περιβαλλοντικός ρόλος που διαδραματίζει η 

γεωργία στις ορεινές περιοχές πρέπει να υποστηρίζεται από στοχευμένες πολιτικές που 

αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες στις ορεινές περιοχές, 

και αναγνωρίζει τη συμβολή τους στην περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα 

μεγάλων τμημάτων της Ευρώπης· τονίζει ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε 

εκμεταλλεύσεις μικρής κλίμακας, οι οποίες έχουν κατά κύριο λόγο οικογενειακό 

χαρακτήρα, καθώς και στον ρόλο των γυναικών στην αλπική γεωργία, οι οποίες 

αποτελούν κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, και έτσι πρέπει να τους δοθεί μεγαλύτερη 

στήριξη και αναγνώριση· επαναλαμβάνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών 

είναι απαραίτητο στοιχείο για την ευημερία των πληθυσμών της υπαίθρου, τη διαγενεακή 

συνοχή τους και τις προοπτικές των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων· 

4. επιβεβαιώνει ότι ακριβώς οι αγροτικές περιφέρειες, η αγροτική ανάπτυξη και το «μέλλον 

το χωριού» καθώς και η γεωργία καθορίζουν τη μελλοντική ανάπτυξη της περιφέρειας 
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των Άλπεων· 

5. εκφράζει ανησυχία για την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων στις περιοχές των Άλπεων 

και τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών, και καλεί, από αυτή την άποψη, την Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η διαχείριση των εδαφών και των δασών γίνεται 

με βιώσιμο τρόπο, προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες, με ιδιαίτερη προσοχή στην 

υγεία του εδάφους, και να  ενθαρρύνει μια τέτοια ανάπτυξη έτσι ώστε να διατηρηθεί τόσο 

η πολιτιστική όσο και η περιβαλλοντική πολυμορφία της περιοχής και να εξασφαλιστούν 

οι οικονομικές προοπτικές με τη διασφάλιση των φυσικών πόρων μακροπρόθεσμα· 

υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας και της πιο 

δυναμικής συνεργασίας μεταξύ των γεωργικών και των λοιπών οικονομικών 

δραστηριοτήτων στις περιοχές που προστατεύονται από το δίκτυο Natura 2000, καθώς 

και στις υπόλοιπες προστατευόμενες περιοχές· 

6. εκφράζει τη λύπη του για την αυξανόμενη εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών και την 

επακόλουθη ανάπτυξη περιοχών με θάμνους, η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο 

ως προς το τοπίο, την αγροτική παραγωγικότητα και ιδίως τις παραδοσιακές πρακτικές 

της κτηνοτροφίας μικρής κλίμακας, αλλά και ως προς τη διαχείριση των υδάτων και την 

υδρογεωλογική ισορροπία, τη  βιοποικιλότητα και την αειφόρο παραγωγή ενέργειας· 

7. σημειώνει ότι η αλπική περιφέρεια αποτελεί τον «υδατόπυργο» της Ευρώπης και ότι οι 

Άλπεις παρέχουν νερό αρκετό για να καλύψει έως και το 90% των αναγκών των περιοχών 

στους πρόποδές τους το καλοκαίρι· σημειώνει επίσης ότι οι Άλπεις αποτελούν το 

βασικότερο απόθεμα βιομάζας της Ευρώπης· επισημαίνει ότι το νερό είναι σημαντικό για 

την υδροηλεκτρική παραγωγή, την άρδευση της γεωργικής γης, τη βιώσιμη διαχείριση 

των δασών, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου, καθώς και την παροχή 

πόσιμου νερού, και θα είναι ακόμη πιο σημαντικό στο μέλλον, ενόψει της κλιματικής 

αλλαγής· υπογραμμίζει, συνεπώς, την ανάγκη ενίσχυσης της ανταλλαγής ορθών 

πρακτικών και της διασυνοριακής συνεργασίας, σε συνδυασμό με την «πλατφόρμα για τη 

διαχείριση των υδάτων» της σύμβασης των Άλπεων, μεταξύ των εθνικών οργανισμών 

που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των υδάτων και των λεκανών ποταμών· 

8. σημειώνει ότι η περιοχή των Άλπεων ήταν σε θέση σε πολύ πρώιμο στάδιο να 

επωφεληθεί από τις πλωτές οδούς της με την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας· είναι 

της άποψης ότι θα πρέπει να είναι δυνατόν να επιδοτηθεί η ανταλλαγή ορθών πρακτικών 

και ο εκσυγχρονισμός των δομών με τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ, με στόχο να 

ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια και την εισροή τουριστών· 

9. εκφράζει τη λύπη του για την τρέχουσα εξέλιξη μιας όλο και αυξανόμενης έμμεσης 

απαλλοτρίωσης της γης που ανήκει σε ιδιώτες στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας για 

τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας 92/43/ΕΟΚ, 

καθώς και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα· καλεί την Επιτροπή, να καταβάλει 

προσπάθειες υπέρ των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ως βασικό στοιχείο της ανάπτυξης της 

περιοχής των Άλπεων· 

10. επισημαίνει ότι η ανεξέλεγκτη επιστροφή των μεγάλων σαρκοφάγων θέτει σε κίνδυνο την 

παραδοσιακή γεωργία και κτηνοτροφία σε πολλές αλπικές κοιλάδες, δεδομένου ότι 

αιγοπρόβατα και βοοειδή δέχονται όλο και περισσότερο επιθέσεις από άγρια σαρκοφάγα· 

σημειώνει ότι η διαχείριση και η επανεισαγωγή αρπακτικών πτηνών και σαρκοφάγων 

ζώων στην αλπική περιφέρεια πρέπει να συντονίζεται καλύτερα ανάμεσα στις διάφορες 
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αρχές και να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών έτσι ώστε να 

βελτιωθεί η διασυνοριακή προστασία και διαχείριση των ειδών αυτών ως τμήμα της 

αλπικής στρατηγικής και  σε συνδυασμό με την πλατφόρμα για τα «μεγάλα σαρκοφάγα, 

τα άγρια οπληφόρα και την κοινωνία» της Σύμβασης των Άλπεων· 

11. επιμένει ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων που 

τέθηκαν στην COP21 και επίσης να εκθέτει πώς θα πρέπει η περιοχή να αντιμετωπίσει τις 

προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ ευάλωτη 

και εκτεθειμένη σε φυσικές καταστροφές (π.χ. λασπορροές, πυρκαγιές)· 

12. επισημαίνει ότι η κλιμακωτή χρήση των ανανεώσιμων πόρων είναι μια αρχή η οποία, αν 

ρυθμιστεί και επιβληθεί από το νόμο, θα αποτελέσει μια μεγάλη παρέμβαση στα 

δικαιώματα ιδιοκτησίας και θα μπορούσε να εμποδίσει την καινοτομία, ιδίως για τις 

ΜΜΕ· 

13. τονίζει, ότι οι παραδοσιακές γεωργικές μέθοδοι και πρακτικές εκτροφής ζώων θα πρέπει 

να εξακολουθήσουν να είναι δυνατές στις ορεινές περιοχές, ώστε να διατηρηθούν οι 

γεωργικές δομές και οι αγροτικοί οικισμοί στις περιοχές αυτές· ζητεί την εναρμόνιση, 

απλοποίηση και μείωση των διαδικασιών ελέγχου και των απαιτήσεων πολλαπλούς 

συμμόρφωσης, ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις και τα αγροκτήματα των ορεινών 

περιοχών· 

14. θεωρεί σημαντική τη δημιουργία προγραμμάτων, τα οποία ενισχύουν τις αποκεντρωμένες 

και μακροπεριφερειακές δομές επεξεργασίας και διάθεσης στην αγορά των αγροτικών και 

δασοκομικών προϊόντων (π.χ. συνεταιρισμοί, οργανώσεις παραγωγών), ώστε να ενισχυθεί 

η θέση στις αλυσίδες δημιουργίας αξίας στον τομέα της υλοτομίας και των τροφίμων, 

καθώς και να βελτιωθεί η απασχόληση, ο εφοδιασμός σε τρόφιμα και η ικανότητα 

καινοτομίας των περιφερειών· επισημαίνει τα οφέλη από την εξασφάλιση ευρείας 

ποικιλίας ευκαιριών στην αγορά· 

15. ζητεί την ενίσχυση της αξίας των γεωργικών προϊόντων, με την ενθάρρυνση 

πρωτοβουλιών για την αύξηση της χρήσης και διάδοσης της επισήμανσης «ορεινά 

προϊόντα» με βάση πρακτικές ρυθμίσεις, με την προώθηση των προστατευόμενων 

γεωγραφικών ενδείξεων των προϊόντων από την περιοχή των Άλπεων και την ανάπτυξη 

νέων προϊόντων υψηλής ποιότητας για την ικανοποίηση της ζήτησης εκ μέρους των 

καταναλωτών και για την πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με την παραδοσιακή 

βάση αυτών των προϊόντων και τα διακριτικά χαρακτηριστικά και την ποιότητά τους· 

θεωρεί ότι απαιτείται πιο αποτελεσματική προστασία από τις απομιμήσεις και αντιγραφές 

προϊόντων από την περιοχή των Άλπεων καθώς και προστασία της ονομασίας 

γεωγραφικής προέλευσης· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να εισαγάγει ειδικά 

επιχειρησιακά προγράμματα για υψηλής ποιότητας ορεινά προϊόντα, με σκοπό τη 

βελτίωση της προώθησης και εμπορίας των προϊόντων αυτών΄· 

16. τονίζει τη σημασία της παραγωγής γάλακτος στις ορεινές περιοχές της περιοχής των 

Άλπεων, και ιδίως των υψηλής ποιότητας γαλακτοκομικών προϊόντων που προέρχονται 

από αυτό το γάλα· επισημαίνει ότι η γαλακτοκομία συχνά αδυνατεί να ανταγωνιστεί 

περιοχές περισσότερο ευνοημένες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 

ειδικά αντισταθμιστικά μέτρα για τους παραγωγούς στο πλαίσιο της ΚΑΠ, προκειμένου 

να εξασφαλιστεί ότι η κτηνοτροφία και η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στις 

ορεινές περιοχές είναι οικονομικά βιώσιμες, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες 
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οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, καθώς και μέτρα στήριξης για τις μονάδες επεξεργασίας 

που μετατρέπουν το γάλα των Άλπεων σε προϊόντα υψηλής ποιότητας· 

17. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ορεινών 

αγροκτημάτων, μεταξύ άλλων με την προώθηση της δημιουργίας οργανώσεων 

παραγωγών, καθώς και με ενθάρρυνση των δραστηριοτήτων των τοπικών παραγωγών με 

δρομολόγηση δημόσιων συμβάσεων· τονίζει ότι η δικτύωση και ο σχηματισμός 

συνεταιρισμών μεταξύ των αγροτών των ορεινών περιοχών μπορούν να αυξήσουν τη 

διαπραγματευτική τους δύναμη απέναντι στους διανομείς και γενικά να βοηθήσουν στον 

μετριασμό των διαρθρωτικών αδυναμιών της ορεινής γεωργίας· πιστεύει επιπλέον ότι οι 

βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού στις ορεινές περιοχές και τις τοπικές αγορές είναι καίριας 

σημασίας για τη διατήρηση της γεωργικής παραγωγής στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

μικρής κλίμακας που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές· 

18. πιστεύει ότι η εμπορία των γεωργικών προϊόντων μπορεί να βελτιωθεί αν 

συμπεριληφθούν στο πλαίσιο των τουριστικών προϊόντων μιας συγκεκριμένης 

γεωγραφικής περιοχής· 

19. θεωρεί τη δημιουργία βιώσιμων προοπτικών για τους νέους γεωργούς ιδιαίτερα 

σημαντική προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εγκατάλειψη της υπαίθρου στην περιοχή των 

Άλπεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν διακρατικές 

πρωτοβουλίες οι οποίες θα στηρίζουν την επιχειρηματικότητα, τους ανερχόμενους 

κλάδους και την αγορά εργασίας στη γεωργία και τη δασοκομία· υπογραμμίζει ότι είναι 

σημαντικό να ενσωματωθεί η γεωργία πιο αποτελεσματικά στην τοπική οικονομία, ιδίως 

στους τομείς του τουρισμού, της βιοτεχνίας και των ΜΜΕ, προκειμένου να αυξηθούν τα 

εισοδήματα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και να γίνουν πιο ελκυστικές οι αγροτικές 

θέσεις εργασίας στους νέους· 

20. τονίζει τη σημασία του αγροτουρισμού ως πηγή εισοδήματος για τις μικρής κλίμακας 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις (π.χ. διακοπές στο αγρόκτημα)· καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να καταρτίσουν προγράμματα που στηρίζουν τις επενδύσεις και την 

επιχειρηματικότητα· θεωρεί σημαντικό να προωθηθεί ο αγροτουρισμός με τη βοήθεια 

ειδικών διαφημιστικών εκστρατειών· 

21. τονίζει ότι οι κλιματικές και τοπογραφικές ιδιαιτερότητες των περιοχών των Άλπεων 

δυσχεραίνουν την εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων στον τομέα της γεωργίας και της 

δασοκομίας· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, να ενισχύσουν την έρευνα και 

την ανάπτυξη στον τομέα της καλλιέργειας χορτολιβαδικών εκτάσεων, της κτηνοτροφίας 

και της οικονομίας του δάσους με τη δημιουργία δυναμικού το οποίο αποσκοπεί στη 

βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής, στη διατήρηση των παραδοσιακών 

μορφών οικονομίας καθώς και των αυτοχθόνων ειδών ζώων όπως επίσης και στην 

υποστήριξη της μετατροπής του δάσους σε μεικτά δάση ανθεκτικά στην κλιματική 

αλλαγή· 

22. καλεί την Επιτροπή να προβλέψει δομές εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών για το 

εργατικό δυναμικό του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας (π.χ. κατάρτιση 

εμπειρογνωμόνων για θέματα ορεινών βοσκοτόπων), να δημιουργήσει ένα 

μακροπεριφερειακό δίκτυο επιμόρφωσης, καθώς και να εντατικοποιήσει τη συνεργασία 

και τη δικτύωση μεταξύ των εκπαιδευτικών, οικονομικών και επιστημονικών φορέων 

(π.χ. διατομεακά προγράμματα μαθητείας και ανταλλαγών φοιτητών), με στόχο την 
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προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο κοινών, διασυνοριακών και διεθνών 

ερευνητικών προγραμμάτων και έργων· επισημαίνει ότι οι ορεινές περιοχές υπήρξαν 

πάντα μια σημαντική πηγή καινοτομίας, ιδίως για την αντιμετώπιση φυσικών 

μειονεκτημάτων· διαπιστώνει ότι, στις Άλπεις, το ίδιο άτομο συχνά απαιτείται να ασκεί 

διάφορες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια ενός έτους, μερικές φορές πέρα από τα 

σύνορα· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να ενθαρρύνουν τη 

συνεργασία (αρχική και συνεχή) μεταξύ φορέων επαγγελματικής κατάρτισης· είναι της 

γνώμης ότι πρέπει να παρέχεται επιμόρφωση και πληροφορίες σχετικά με τις καινοτομίες 

στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας, προκειμένου να ενισχυθεί η 

ανταγωνιστικότητα των μικροκαλλιεργητών και των οικογενειακών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων· 

23. τονίζει τον σημαντικό ρόλο της γεωργίας και των αγροτικών πόρων ως προς τη 

συγκρότηση υπηρεσιών κοινωνικής και παιδαγωγικής φροντίδας, ιδίως για ευάλωτα 

άτομα· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει κοινωνικές γεωργικές δραστηριότητες, 

δεδομένου ότι αποτελούν, ιδιαίτερα για τους γεωργούς σε ορεινές περιοχές, μια νέα 

δυνατότητα εναλλακτικής παροχής υπηρεσιών· 

24. τονίζει τη σημασία της πρόσβασης σε διαδικτυακή σύνδεση υψηλής ταχύτητας καθώς και 

σε ψηφιακές υπηρεσίες, ζητεί δε, πέρα από την ανάπτυξη που συνδέεται καθαρά με τις 

υποδομές, να υιοθετηθεί μια ολιστική προσέγγιση «ψηφιακών χωριών και περιφερειών» 

που να προσφέρει βιώσιμο, αξιοπρεπές και φιλικό προς την οικογένεια περιβάλλον· 

25. διαπιστώνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις ορεινές περιοχές συναντούν διοικητικά 

προβλήματα κατά την αίτηση χρηματοδότησης από το ΕΓΤΑΑ· καλεί την Επιτροπή 

εναρμονίσει τα αντίστοιχα προγράμματα ενίσχυσης, ώστε να εγγυηθεί μια καλύτερη 

πρόσβαση σε χρηματικούς πόρους καθώς και την επιτυχή υλοποίηση, η οποία 

εξασφαλίζει στις μικρές κοινότητες μεγαλύτερα οφέλη· 

26. ζητεί την εναρμόνιση των μελλοντικών και την απλοποίηση των υφιστάμενων όρων του 

νομικού πλαισίου όσον αφορά τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο σύνολο της περιοχής 

των Άλπεων, ιδίως στον τομέα της ΚΓΠ· τονίζει τη σημασία που έχει η παροχή ειδικής 

πρόσθετης ενίσχυσης, η οποία θα εξαρτάται από παράγοντες όπως η αποτίμηση και η 

κλίση του εδάφους, για να καταστεί δυνατή η βιώσιμη γεωργική εκμετάλλευση 

απόκρημνων πλαγιών· 

27. χαιρετίζει τη δημιουργία ενός μακροπεριφερειακού μοντέλου διακυβέρνησης για την 

περιοχή των Άλπεων, με σκοπό την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας μέσω 

επιμέρους συνεργιών στη γεωργία και τη δασοκομία· θεωρεί από αυτή την άποψη 

σημαντικό να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των ενώσεων 

και των οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της κτηνοτροφίας, της παραγωγής φυτών 

και της δασοκομίας με την τακτή διεξαγωγή σχετικών συνεδρίων· 

28. τονίζει ότι κατά την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών πρέπει να προωθούνται περιφερειακές 

λύσεις και συμμετοχικές δράσεις καθώς και να εναρμονίζονται οι υπάρχουσες με τις νέες 

πρωτοβουλίες, προκειμένου να μεγιστοποιείται το όφελος για την ορεινή γεωργία στις 

Άλπεις και να μειώνονται τα διοικητικά εμπόδια· ζητεί κατά τη λήψη όλων των μέτρων 

της ενωσιακής στρατηγικής για τις Άλπεις να συμμετέχουν άμεσα οι περιφέρειες, οι δήμοι 

και οι πολίτες, με ιδιαίτερη έμφαση στους ενδιαφερόμενους  παράγοντες από τους τομείς 

της γεωργίας και της δασοκομίας, οι οποίοι πρέπει να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
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υλοποίηση του σχεδίου δράσης της Επιτροπής σε περιφερειακό επίπεδο· επισημαίνει ότι 

πρέπει να συνεκτιμηθούν η Σύμβαση των Άλπεων, η ενωσιακή πολιτική συνοχής καθώς 

και υπάρχουσες ενωσιακές πρωτοβουλίες· 

29. θεωρεί σημαντικό να εφαρμοστεί η ενωσιακή στρατηγική για τις Άλπεις με τα ήδη 

υπάρχοντα χρηματοδοτικά μέσα, όπως των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 2014-

2020, και να μην προβλεφθούν νέα· τονίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

αποτελεσματικά για να εφαρμοστεί η στρατηγική με τη βοήθεια βελτιωμένου 

συντονισμού· 

30. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, να επεκτείνουν στο πλαίσιο της αγροτικής 

αναπτυξιακής πολιτικής  για τις μικρές επιχειρήσεις γεωργίας και δασοκομίας  τα 

προγράμματα ενίσχυσης, όπως το INTERREG και το LEADER, προκειμένου να 

ανταλλάσσονται πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές, να αναπτύξουν συνέργειες μεταξύ 

αυτών των διαφόρων προγραμμάτων και να επικεντρωθούν σε ένα περιορισμένο και 

σαφώς καθορισμένο σύνολο προτεραιοτήτων· υπογραμμίζει σε αυτό το πλαίσιο τη 

σημασία μίας πολυλειτουργικής γεωργίας μικρής κλίμακας στην ορεινή περιοχή των 

Άλπεων· 

31. σημειώνει ότι το ορεινό ανάγλυφο παραμένει εμπόδιο για να έλθουν οι Ευρωπαίοι πολίτες 

πιο κοντά, και ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να αυξήσει τη χρηματοδότηση για την δημιουργία 

υποδομής διασυνοριακών μεταφορών· 
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