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Europa-Parlamentet, 

– der henviser til artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF), 

– der henviser til afsnit III i tredje del af traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde vedrørende især landbrug, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 

17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og 

Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) 

nr. 1083/20061(i det følgende benævnt "forordningen om fælles bestemmelser"), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. 

december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige 

bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om 

ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/20062, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. 

december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning 

(EF) nr. 1081/20063, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. 

december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets 
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forordning (EF) nr. 1698/20051, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 

17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under 

støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af 

Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/20092, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 

17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om 

ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) 

nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/20073, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1144/2014 af 

22. oktober 2014 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter 

gennemført i det indre marked og i tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning 

(EF) nr. 3/20084, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. 

december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde5, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1302/2013 af 17. 

december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1082/2006 om oprettelse af en 

europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, 

forenkling og forbedring af oprettelsen af sådanne grupper og af deres funktion6, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/1017 af 25. 

juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske 

Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter 

og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 — Den 

Europæiske Fond for Strategiske Investeringer7, 

– der henviser til sin beslutning af 28. april 2015 om en ny EU-skovstrategi: for skove og 

den skovbaserede sektor8,  

– der henviser til sin beslutning af 22. september 2010 om en europæisk strategi for den 

økonomiske og sociale udvikling af bjergområder, øer og områder med lav 

befolkningstæthed9, 

– der henviser til sin beslutning af 11. december 2013 om bevarelse af mælkeproduktion i 

bjergområder, ugunstigt stillede områder og randområder efter udløbet af 
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mælkekvoten1, 

– der henviser til sin beslutning af 23. maj 2013 om en makroregional strategi for 

Alperne2, 

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en EU-strategi for 

Alperegionen (COM(2015)0366) og den tilhørende handlingsplan, 

– der henviser til udtalelse af 3. december 2014 fra Regionsudvalget med titlen "En 

makroregional EU-strategi for Alperegionen"3, 

– der henviser til sin beslutning af 17. februar 2011 om gennemførelsen af EU-strategien 

for Donauområdet4, 

– der henviser til sin beslutning af 21. januar 2010 om en EU-strategi for Donauregionen5, 

– der henviser til Rådets konklusioner af 13. april 2011 vedrørende EU-strategien for 

Donauområdet, 

– der henviser til Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om Den Europæiske Unions 

strategi for Donauområdet (COM(2013)0181), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse om EU's strategi for Donauområdet 

(COM(2010)0715) og forslaget til handlingsplan, der ledsager strategien 

(SEC(2010)1489), 

– der henviser til udtalelse af 16. juni 2011 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg om "Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU's strategi for 

Donauområdet"6, 

– der henviser til udtalelse af 31. marts 2011 fra Regionsudvalget med titlen "En strategi 

for Donauområdet"7, 

– der henviser til Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om merværdien af makroregionale 

strategier (COM(2013)0468) og de relevante rådskonklusioner af 22. oktober 2013, 

– der henviser til den sjette rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed 

(COM(2014)0473), 

– der henviser til Alpekonventionen, herunder protokollerne til Alpekonventionen, 
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– der henviser til undersøgelsen af 28. februar 2013 udarbejdet af Euromontana med titlen 

"Toward Mountains 2020: Step 1 – capitalising on Euromontana work to inspire 

programming", 

– der henviser til studiet fra sit Generaldirektorat for Interne Politikker (Temaafdeling B: 

Struktur- og Samhørighedspolitik, Regionaludvikling) fra februar 2016 med titlen 

"Research for REGI Committee – Cohesion in mountainous regions of the EU", 

– der henviser til Women-Alpnet-projektet inden for rammerne af Interreg-

Alperegionsprogrammet for 2001-2006: "A Network of Local Institutions and Resource 

Centres for Women: Promoting Women's Participation in the Alpine Space Sustainable 

Development", 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Udvalget 

om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0074/2016), 

A. der henviser til, at bjergområder udgør en betydelig del af EU’s territorium (ca. 30 %), 

og at hele EU er afhængig af deres økosystemydelser; 

B. der henviser til, at der ikke er nogen udtrykkelig definition af bjergområder i EU’s 

regionalpolitik, og at den definition, der anvendes i Den Europæiske Landbrugsfond for 

Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), ikke passer til samhørighedspolitikken og ikke 

i sin nuværende form kan benyttes med henblik på en effektiv forvaltning af denne 

politik; 

C. der henviser til, at disse områder strukturelt set er ugunstigt stillet på grund af deres 

ekstreme forhold og den afsides beliggenhed, hvorfor mange bjergområder risikerer 

affolkning og aldrende befolkninger, hvilket kan forstyrre generationernes naturlige 

cyklus og fører til en forringelse af de sociale standarder og livskvaliteten; dette fører 

ofte til stigende arbejdsløshed, social udstødelse og vandring til byområderne; 

D. der henviser til, at bjergområderne giver en række muligheder for at nå EU’s mål inden 

for beskæftigelse, samhørighed og miljøbeskyttelse gennem bæredygtig udnyttelse af 

deres naturressourcer; 

E. der henviser til, at der er store forskelle mellem bjergområderne, og der er derfor behov 

for koordinering af politikker og sektorer, både mellem de forskellige bjergområder 

(horisontalt) og i de enkelte bjergområder (vertikalt);  

F. der henviser til, at støtten til bjergområderne fra forskellige EU-instrumenter som f.eks. 

ELFUL og de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) bør være et 

supplement med henblik på at skabe synergier, der gør det muligt at opnå en bedre og 

mere inklusiv udvikling; 

G. der henviser til, at bjergområderne spiller en vigtig rolle for den økonomiske, sociale og 

bæredygtige udvikling i medlemsstaterne, og leverer talrige økosystemtjenester; 

ligestilling har en betydelig indvirkning på den økonomiske, sociale og territoriale 

samhørighed i Europa; grænseoverskridende samarbejde er en bæredygtig måde at 

fremme den økonomiske og sociale udvikling i disse områder på; 



 

 

H. der henviser til, at bjergområderne som følge af deres særlige karakteristika, navnlig de 

mange og forskellige vedvarende energikilder og deres afhængighed af ressource- og 

energieffektivitet, kan bidrage til udviklingen af nye teknologier og innovation i 

almindelighed; 

I. der henviser til, at bjergområderne yder et positivt bidrag til bæredygtig udvikling, 

bekæmpelse af klimaforandringer, bevarelse og beskyttelse af regionale økosystemer og 

biodiversitet; store dele af bjergområderne er beskyttede inden for rammerne af det 

økologiske Natura 2000-net og andre former for naturbeskyttelsesordninger, hvilket på 

den ene side begrænser den økonomiske aktivitet, men samtidig bidrager til at fremme 

mere bæredygtige landbrugsformer og skabe tættere forbindelser mellem landbruget og 

andre økonomiske aktiviteter; der henviser til, at landbrug og arealforvaltning i 

bjergområder er meget vigtig for den hydrogeologiske stabilitet i disse områder; 

J. der henviser til, at bjergområderne står over for nogle alvorlige udfordringer – hvad 

angår social og økonomisk udvikling, klimaforandringer, transport og demografiske 

spørgsmål – der skal løses ved, at der etableres passende forbindelser med by- og 

lavlandsområderne, og ved at sikre adgang til digitale tjenester; 

K. der henviser til, at bjergområderne med bevarede økosystemer og deres tjenester kan 

danne grundlag for mange økonomiske aktiviteter, med fokus på landbrug, skovbrug, 

turisme og energi, under hensyn til kultur- og naturarven i disse områder og 

diversificering af bedrifterne; disse kan fremmes gennem koordinerede aktioner og/eller 

grænseoverskridende samarbejde, og bjergområderne bevarer unikke betingelser og 

traditionel viden og rummer et stort potentiale for omlægning til landbrugssystemer af 

høj kvalitet; 

L. der henviser til, at gletscherne er karakteristiske for de europæiske bjerge og spiller en 

afgørende rolle for både økosystemerne og vandsystemerne i bjergene, at deres 

tilbagetrækning med hensyn til vægt og længde siden midten af det 19. århundrede har 

nået et alarmerende niveau, og at mange gletsjere i EU allerede er forsvundet eller er i 

fare for at forsvinde inden 2050; 

M. der henviser til, at meromkostningerne som følge af de klimatiske og topografiske 

forhold, den afsides beliggenhed og isolationen er til hinder for bjergområdernes 

økonomiske, sociale og kulturelle udvikling; der henviser til, at manglen på 

tilstrækkelig infrastruktur, herunder bredbåndsdækning, og investeringer i bjergområder 

bidrager til den voksende kløft mellem disse og andre regioner; der henviser til, at 

opretholdelsen af en økonomisk bæredygtig landbrugsproduktion i EU's bjergområder 

bør ledsages af fysisk og digital tilgængelighed og infrastruktur samt adgang til 

offentlige tjenesteydelser og tjenesteydelser af almen interesse såsom uddannelse, 

sociale tjenesteydelser, sundhedspleje, transport og posttjenester for beboerne; 

N. der henviser til, at der findes forskellige typer bjergområder i Europa, som er indbyrdes 

forbundne ved, at de deler nogle grundlæggende udfordringer, som f.eks. ringe 

tilgængelighed, få beskæftigelsesmuligheder, en aldrende befolkning, mangel på 

konnektivitet, virkningerne af klimaændringer og øget menneskelig 

produktionsaktivitet; der skal tages aktive skridt til at adressere disse aspekter; 

O. der henviser til, at det er afgørende at sikre fødevareproduktionen og landbrugets 

multifunktionelle rolle i en situation med ustabile markeder og priser, stigende 



 

 

produktionsomkostninger, øget konkurrence, afskaffelsen af mælkekvoterne og 

miljømæssige udfordringer for at bevare merværdien i bjergområder, fremme 

bæredygtig beskæftigelse og give adgang til andre indtægtskilder; 

P. der henviser til, at de bjergområder, der er en del af EU's ydre grænser, får yderligere 

vanskeligheder og i højere grad rammes af de negative tendenser, der er fælles for alle 

bjergområder; 

Q. der henviser til, at der i Europa er bjergrygge, der går på tværs af flere medlemsstater og 

også ind i tredjelande, som f.eks. bjergkæden Karpaterne, der efter den seneste EU-

udvidelse blev EU's østlige grænse og i dag er et ekstremt vigtigt geopolitisk område, 

hvor meget betydelige strategiske politiske interesser med hensyn til Unionens stabilitet 

mødes;  

R. der henviser til, at mange bjergområder mangler grundlæggende infrastruktur, offentlige 

tjenester og kontinuerlig adgang til tjenesteydelser af almen interesse, især i områder 

med årstidsbestemte aktiviteter; 

S. der henviser til, at bjerglandbruget er vigtigt for bjergområdernes identitet og kultur og 

fortsat bidrager til beskæftigelsen og til specifikke sektorer af økonomien i disse 

områder som f.eks. skovressourcer og turisme, idet der sker en yderligere 

diversificering af deres økonomier og beskæftigelse, ligesom de spiller en vigtig rolle i 

den cirkulære økonomi; 

T. der henviser til, at nogle af regionerne i den yderste periferi også er bjergområder af 

vulkansk oprindelse (aktive eller sovende vulkaner, vulkanmassiver eller vulkankæder 

og vulkanøer) med dele både under og over vand, og at de har problemer som følge af 

deres topologi; 

U. der henviser til, at kvinder, som bor i bjergområder, især i ugunstigt stillede regioner, 

ofte står over for problemer med adgang til højere uddannelsesniveauer og anstændige 

jobmuligheder; 

V. der henviser til, at der skal findes et svar på de forskellige udfordringer i forbindelse 

med affolkning, virkningerne af klimaændringer, manglen på tilgængelig landbrugsjord, 

opgivelse af dyrkningsområder og den dertil knyttede vækst i krat- og træbevoksningen 

samt behovet for at bevare græsningsarealer i bjergområderne; 

W. der henviser til, at opdræt (mælkeproduktion og ekstensiv kødproduktion) spiller en 

betydelig rolle i bjergområder i mange EU-lande; vanskelige markedsvilkår og alvorlige 

omkostningsmæssige ulemper har en stor indvirkning på små bedrifter i disse områder; 

X. der henviser til, at det udtrykkeligt nævnes i artikel 174, stk. 3, i TEUF, at der bør 

lægges særlig vægt på bl.a. bjergområder; der findes en række EU-politikker, -

programmer og -strategier, som indirekte påvirker bjergområderne; 

Koordineret tilgang og generelle betragtninger 

1. opfordrer Kommissionen til at indlede processen med at skabe en arbejdsdefinition for 

funktionelle bjergområder i forbindelse med samhørighedspolitikken, der supplerer den 

definition af bjergområder, der anvendes i forbindelse med Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, med sigte på at forbedre 



 

 

koordineringen af de relevante politikker og foranstaltninger; mener, at en sådan 

definition skal være bred og vidtfavnende, idet der tages hensyn til forskellige faktorer 

som højde, tilgængelighed og hældning; opfordrer Kommissionen til at sørge for en 

omfattende definition, der også omfatter vulkanområder på øer og i regioner i den 

yderste periferi samt områder, der ikke har bjerge, men i vid udstrækning er integreret 

med bjergområder; fremhæver i denne forbindelse idéen i EU-strategien for 

Alperegionen (EUSALP) om at medtage områder uden bjerge i strategien som et godt 

initiativ; 

2. mener, at EU’s politikker bør have en særlig tilgang til bjergområderne, da de har klare 

strukturelle ulemper; disse områder har brug for yderligere støtte for at overvinde de 

udfordringer, der er forbundet med klimaændringerne, kunne sørge for 

helårsbeskæftigelse og ikke kun sæsonbeskæftigelse, økonomisk udvikling, 

forebyggelse og forvaltning af naturkatastrofer og miljøbeskyttelse og bidrage til at nå 

EU's mål for vedvarende energi; mener som følge heraf, at bjergområderne bør 

integreres i alle aspekter af EU’s politikker, herunder samhørighedspolitikken, ved at 

der indføres en territorial konsekvensanalyse; 

3. erkender, at EU ikke har nogen specifik politik for bjergområderne, og påpeger, at de 

allerede eksisterende politikker, programmer og strategier, der indirekte påvirker disse 

områder, giver basis for en "dagsorden for EU’s bjergområder", der bør udgøre 

grundlaget for en EU-strategi, der sigter mod at opnå udvikling af bjergområderne og de 

områder, der er afhængige af dem, på lang sigt; 

4. opfordrer Kommissionen til at arbejde på en "dagsorden for EU’s bjergområder", som 

bør være en ramme, der bidrager til de tværnationale, grænseoverskridende og 

interregionale politikker; mener, at den fremtidige dagsorden bør fastlægge prioriteterne 

for udviklingen af de pågældende områder, således at sektorpolitikkerne bedre kan 

tilpasses, og mulighederne for at finansiere dem kan styres gennem EU's fonde, og 

således at der kan opnås nogle langsigtede bæredygtige politikker for inklusion; 

5. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med dette program at udarbejde et specifikt, 

tilbundsgående program til beskyttelse af de europæiske gletsjere, der forventes at 

forsvinde inden 2050; 

6. opfordrer til, at synergierne øges gennem en koordinering af de EU-politikker, -

strategier og -programmer, som indirekte påvirker bjergområderne, som f.eks. Horisont 

2020, Cosme, Life, Natura 2000, EU’s bredbåndsstrategi, EU’s klimatilpasningsstrategi, 

EU’s miljøhandlingsprogram, Connecting Europe-faciliteten, det europæiske territoriale 

samarbejde, ESI-fondene og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) 

samt makroregionsstrategiske initiativer; opfordrer Kommissionen til at overveje en 

specifik anvendelse og drift af disse programmer i bjergområderne; 

7. understreger vigtigheden af, at der opnås synergier mellem politikker, instrumenter og 

sektorer, hvilket forudsætter, at der anvendes en integreret tilgang; fremhæver de 

værdifulde erfaringer, der er gjort med gennemførelsen af Alpekonventionen, som 

forener de økonomiske, sociale og miljømæssige interesser; 

8. påpeger manglen på brugbare arealer i bjergområderne, der er en potentiel årsag til 

konflikter som følge af forskellige eller overlappende interesser vedrørende 

arealklassificering og -udnyttelse; opfordrer derfor medlemsstaterne til at udvikle og 



 

 

anvende værktøjer til fysisk planlægning, der fremmer samordning og offentlig 

deltagelse i den territoriale udvikling; anser protokollen om fysisk planlægning og 

bæredygtig udvikling til alpekonventionen for at være et vigtigt eksempel, der kan 

drages yderligere nytte af; 

9. opfordrer naturparker, som tilhører medlemsstater, der deler en grænse med et eller flere 

andre lande, til at udvikle fælles tilgange til forvaltningen, udviklingen og beskyttelsen 

af disse naturparker;  

10. bemærker, at de nylige reformer af den fælles landbrugspolitik og regionalpolitikken 

gør det muligt at decentralisere forvaltningen af de europæiske samhørighedsmidler; 

11. opfordrer forvaltningsmyndighederne til at overveje at forhøje tildelingerne af midler 

fra ESI-fondene på nationalt plan for at støtte underudviklede bjergområder, idet der så 

vidt muligt anvendes en tværsektoriel politisk tilgang; opfordrer medlemsstaterne til at 

tilskynde til investeringer i bjergområder ved at begunstige tildelingen af midler fra de 

operationelle programmer til sådanne områder; 

12. understreger, at den territoriale dimension af samhørighedspolitikken skal prioriteres 

gennem målrettede initiativer for territorial udvikling og yderligere støtte til territorialt 

samarbejde på europæisk plan; 

13. understreger, at medlemsstaterne og regionerne i henhold til forordningen om udvikling 

af landdistrikter har mulighed for at oprette tematiske underprogrammer, der fokuserer 

på behovene i bjergområder, og som er berettigede til højere støttesatser for offentlig 

finansiering; opfordrer dem til at gøre brug af disse muligheder; beklager, at ingen af de 

kompetente myndigheder hidtil har valgt at gøre dette; mener ikke desto mindre, at dette 

ikke nødvendigvis betyder, at der ikke er udarbejdet planer for særlig støtte til disse 

regioner; 

14. opfordrer medlemsstaterne til at gøre brug af værktøjer som integrerede territoriale 

investeringer og instrumenter til lokaludvikling styret af lokalsamfundet til støtte for 

udviklingen af bjergområder med henblik på at støtte deres særlige udviklingspotentiale 

og -mål; tilskynder til støtte af lokale aktionsgrupper for lokaludvikling styret af 

lokalsamfundet med henblik på at fremme tværnationale netværk og 

samarbejdsbaserede arbejdsmetoder; 

15. understreger potentialet ved og betydningen af den eksisterende og fremtidige udvikling 

af makroregionale strategier for bæredygtig udvikling af EU’s bjergområder med en 

stærk grænseoverskridende samarbejdsdimension, hvor det er relevant; opfordrer til, at 

der tages hensyn til erfaringerne fra gennemførelsen af andre af EU's makroregionale 

strategier; 

16. glæder sig over de nuværende initiativer for Karpaterne i EU-strategien for 

Donauområdet og de fremskridt, der er gjort med EU’s makroregionale strategi for 

Alperne; bemærker, at sidstnævnte er et godt eksempel på en integreret tilgang til 

territorial udvikling, der tager hensyn til bjergområderne og de områder, der er 

integreret med dem; 

17. mener, at instrumentet til europæisk territorialt samarbejde udgør en fremragende 

mulighed for at udveksle bedste praksis og viden mellem bjergområder, som i mange 



 

 

tilfælde ligger ved nationale grænser, og opfordrer til en særlig bjergdimension i det 

fremtidige europæiske territoriale samarbejde; glæder sig over initiativer som 

politikkerne mod affolkning i bjergområder, der har til formål at løse de specifikke 

problemer, som bjergområderne står over for; understreger betydningen af Interreg-

programmerne og andre samarbejdsinitiativer, såsom de europæiske grupper for 

territorialt samarbejde og de europæiske økonomiske firmagrupper, når det drejer sig 

om at udvikle delte områder og bjergkæder på en fælles, koordineret måde i regioner, 

der omfatter grænseoverskridende bjergområder; 

18. opfordrer Kommissionen til at forelægge en meddelelse med en "dagsorden for EU’s 

bjergområder" og i forlængelse heraf en hvidbog om udvikling af bjergområderne, 

baseret på bedste praksis og under inddragelse af de lokale, regionale og nationale 

myndigheder og andre relevante aktører, herunder arbejdsmarkedets parter og de 

økonomiske interesseorganisationer og repræsentanter for civilsamfundet; 

19. insisterer på, at Kommissionen og andre interessenter foretager en grundig og 

regelmæssig vurdering af bjergområdernes tilstand i EU og analyser dataene, som f.eks. 

resultaterne af gennemførelsen af samhørighedspolitikkens operationelle programmer 

og indikatorer vedrørende ændringer i livskvaliteten og den demografiske udvikling, 

med henblik på at finde det rette fokus for EU’s finansiering og gennemførelse af 

politikken; 

20. understreger nødvendigheden af at have pålidelige statistiske opdelte data som grundlag 

for politiske initiativer; 

21. opfordrer til samarbejde med europæiske tredjelande, og med regionale og lokale 

myndigheder, om gennemførelsen af en politik for bjergområderne; 

22. opfordrer Kommissionen til at fremme anvendelsen af finansieringsinstrumenter i 

bjergområderne for at opnå konkrete resultater; 

23. glæder sig over den igangværende debat om forenkling af samhørighedspolitikken; 

håber, at en enklere ramme og adgang til instrumenter, der er lettere for interessenter og 

modtagere at anvende, vil bidrage til udviklingen af EU’s bjergområder; opfordrer til, at 

man er særlig opmærksom på at forenkle og gøre en indsats for at lette investeringer i 

bjergområderne; 

24. opfordrer Kommissionen til at foreslå et europæisk år for øer og bjerge; 

Beskæftigelse og økonomisk vækst i bjergområderne 

25. bemærker, at SMV’er i bjergområderne står over for alvorlige vanskeligheder på grund 

af manglende tilgængelighed, infrastruktur, konnektivitet og menneskelige ressourcer; 

opfordrer Kommissionen til at være særlig opmærksom på SMV'ernes udvikling i 

bjergområderne, navnlig de områder, der er berørt af naturkatastrofer, der forværres af 

klimaændringerne, og opfordrer derfor indtrængende medlemsstaterne til at prioritere 

investeringer i infrastruktur og tjenester i bjergområderne; opfordrer til synergier 

mellem ESI-fondene og de andre EU-støttede programmer og initiativer, så de kommer 

til at danne en helhedsorienteret og effektiv politisk tilgang med henblik på at øge 

støtten til SMV'er og iværksættere; understreger, at der bør udvikles integrerede og 

lokalt baserede strategier for bjergområderne med henblik på at identificere specifikke 



 

 

udviklingsmuligheder, og at de bør omfatte foranstaltninger til at forbedre de lokale 

SMV'ers konnektivitet og forbindelserne og koordineringen både inden for og mellem 

sektorerne; 

26. understreger vigtigheden af at udvikle flere former for landbrugsproduktion i 

forbindelse med udviklingen af turismen og miljøbeskyttelsesaktiviteter og at 

strukturere fødevarekæderne i bjergområderne, enten inden for sammenslutninger af 

producentorganisationer, hvilket styrker landmændenes forhandlingsposition, eller ved 

oprettelse af lokale markeder og korte forsyningskæder; understreger behovet for at 

sikre adgang til store markeder og indføre produktkvalitetsforanstaltninger og 

foranstaltninger til markedsføring og beskyttelse af produkter og derved forbedre 

markedsføringen af landbrugsprodukter og medtage dem i det generelle udbud af 

turistprodukter i et givent, geografisk område; opfordrer desuden Kommissionen og 

medlemsstaterne til at indlede en debat om indførelse af en særlig mærkning for 

bjergfødevarer på EU-plan, da bjergområderne har store muligheder for at producere 

fødevarer af høj kvalitet; 

27. anerkender i denne forbindelse behovet for støtte fra ELFUL til landbrugsproduktion i 

bjergområderne og for en indsats for at skabe merværdi gennem synergier med andre 

EU-fonde og -initiativer samt med private finansielle instrumenter med henblik på at 

skabe en positiv indvirkning i bjergområderne;  

28. glæder sig over de fremskridt, der er gjort med EU-skovstrategien; støtter en bæredygtig 

udvikling af skovene på EU-plan, navnlig for så vidt angår skovenes bidrag til 

miljøbeskyttelse og biodiversitet og opnåelse af målene for vedvarende energi; 

bemærker, at skovbrugets økonomiske dimension kunne fremhæves i strategien; 

29. er af den opfattelse, at skovbruget kan give job og økonomisk udvikling i 

bjergområderne, og at skovene derfor bør sikres over tid, ved at man udnytter dem på en 

bæredygtig måde; påpeger, at skovene er af afgørende betydning for økosystemet, og at 

de i bjergene spiller en vigtig rolle i forbindelse med forebyggelse af laviner, jordskred 

og oversvømmelser; opfordrer til støtte til SMV'er - navnlig i bjergområderne - der er 

involveret i skovbrugssektoren og fuldt ud respekterer princippet om miljømæssig 

bæredygtighed; understreger den særlige økonomiske og sociale rolle, som skovbrug 

spiller i bjergområder, og påpeger, at det er vigtigt at sikre investeringer i en effektiv 

udnyttelse af skovressourcerne i disse regioner; minder om den vigtige rolle, som 

skovene spiller i forbindelse med levering af primære og sekundære ressourcer, der 

anvendes i medicinalindustrien og kosmetik- og fødevareindustrien, hvorved de 

bidrager til at skabe beskæftigelse; mener i denne forbindelse til, at 

samhørighedspolitikken bør fokusere mere på bæredygtig skovforvaltning; 

30. efterlyser yderligere incitamenter til at bevare mindre forarbejdningsvirksomheder og 

små og mellemstore bjerglandbrug i bjergområderne, der er en vigtig kilde til 

beskæftigelse og fremstiller produkter med særlige kvalitetskendetegn, men i 

gennemsnit har højere omkostninger og lavere rentabilitet end intensivt jordbrug og 

husdyrbrug; opfordrer Kommissionen til at fremme pilotprojekter, der kan give en 

saltvandsindsprøjtning til traditionelle økonomiske aktiviteter, herunder landbrug og 

kunsthåndværk, i bjergområder berørt af affolkning; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at fremme rationaliserede administrative procedurer for anvendelse 

og forvaltning af midler beregnet til at give små lokalsamfund bedre adgang til 

finansiering og således fremme en langsigtet udvikling, markedernes tilgængelighed og 



 

 

oprettelsen af producentorganisationer i bjergområder; 

31. opfordrer modtagere af ESI-midler i bjergområder til at vurdere potentialet og behovet 

for at etablere lokale teknologiske og bæredygtige industriområder og efter passende 

forhåndsvurderinger og cost-benefit-analyse at overveje opførelsen af sådanne områder 

ved hjælp af EU-midler og nationale midler; 

 

32. understreger behovet for strategier for intelligent specialisering, når det er relevant, for 

at fremme de muligheder, bjergområderne giver; 

33. understreger den vigtige rolle, som sociale virksomheder og alternative 

forretningsmodeller, såsom kooperativer og gensidige selskaber, kan spille for inklusiv 

og bæredygtig udvikling i bjergområder, herunder bekæmpelse af udstødelse af 

marginaliserede grupper og bekæmpelse af uligheder mellem mænd og kvinder; 

34. støtter brugen af ESI-fonde til økonomiske sektorer, som ikke forurener og som er 

fremtidsorienterede, såsom bæredygtig turisme, kulturarv, bæredygtigt skovbrug, 

højhastighedsinternet udvikling, håndværk og vedvarende energi; minder om 

betydningen af at udvikle nye innovative modeller for turisme og fremme vellykkede 

eksisterende modeller; 

Bjergområdernes socioøkonomiske dimension 

35. bemærker, at støtten til overgangen til en CO2-fattig, klimaresistent, ressourceeffektiv 

og miljømæssigt bæredygtig økonomi kan fremhæves inden for rammerne af 

samhørighedspolitikken; 

36. mener, at en højnelse af arbejdsstyrkens kvalifikationer og skabelse af nye 

arbejdspladser i den grønne økonomi bør indgå i investeringsprioriteterne for ESI-

fondene, og understreger, at EU's politikker bør støtte uddannelse på områder som 

bjerglandbrug, bæredygtig turisme, håndværk, bæredygtigt skovbrug og teknologier for 

vedvarende energi; 

37. glæder sig over initiativer til at tiltrække unge mennesker til landbrugssektoren, og 

opfordrer Kommissionen til at udvikle lignende programmer for bjergområder; 

opfordrer indtrængende til, at der træffes foranstaltninger til at tilskynde til unge 

iværksættere til at forgrene sig på områder, der vedrører kulturarv og ikke begrænset til 

årstidsbestemt aktivitet alene; fremhæver den rolle, som videnskabelige institutter og 

andre uddannelsesinstitutioner, som beskæftiger sig med bjerglandbrug indtager; 

tilskynder unge landbrugere til at deltage i udvekslingsordninger og e-læringsplatforme; 

38. understreger betydningen af uddannelse for kvinder og piger og øget inddragelse af 

kvinder på områder som videnskab, teknologi, ingeniørvirksomhed, matematik og 

iværksætterånd, herunder sektorer for grøn økonomi; mener, at der bør lægges særlig 

vægt på at støtte og opmuntre kvindelige landbrugere og kvinder, der driver selvstændig 

erhvervsvirksomhed inden for direkte markedsføring, turisme og håndværk og 

projekter; understreger betydningen af kvinders aktive deltagelse og rolle i 

bjergområder, især i forbindelse med fremme af innovation og samarbejde og for 

bevarelsen af den korrekte funktion af disse områder; opfordrer derfor Kommissionen 

og medlemsstaterne til at anvende de eksisterende ressourcer og procedurer for 

mikrofinansiering og mikrolån-initiativer for kvinder og for karrieremuligheder for 



 

 

kvinder, under Den Europæiske Socialfond og tværnationale projekter; 

39. understreger, at betydningen af bjergområder og effektive foranstaltninger i EU er 

blevet integreret i den seneste reform af den fælles landbrugspolitik; mener, at den 

fælles landbrugspolitik ikke kun bør tage sigte på at kompensere for de naturlige og 

økonomiske ulemper, som landbrugerne står over for, men også give dem mulighed for 

at udnytte deres aktiver; 

40. understreger, at støtten under den fælles landbrugspolitiks første søjle er afgørende for 

at sikre opretholdelse af landbrugsproduktionen og indkomster for landbrugere i 

bjergområder; minder om, at medlemsstaterne kan indføre særlige former for direkte 

støtte og tilknyttede betalinger for at opfylde disse målsætninger; minder om, at visse 

former for afkoblet støtte under den første søjle i mange medlemsstater er langt mindre 

gunstige end i de vigtigste landbrugsområder, hvilket skyldes utilstrækkelig intern 

konvergens, som begrænser bedrifternes konkurrenceevne yderligere; 

41. mener, at foranstaltningerne under den fælles landbrugspolitiks anden søjle bør sikre 

bæredygtighed, konkurrenceevne og diversificering af landbrugsproduktionen og 

forarbejdningsindustrien i bjergområderne; mener også, at sådanne foranstaltninger kan 

bidrage til at skabe en "landdistriktsrenæssance" for ved at støtte udviklingen af 

multifunktionelle landbrugsudviklingsprojekter, der skaber merværdi og innovation, og 

ved at begunstige investeringer i landbruget (i bygninger, særligt udstyr, modernisering, 

osv.) og bevarelsen af oprindelige racer; 

42. mener, at en sektorspecifik tilgang til mejeribranchen bør sigte mod at sikre en 

bæredygtig mælkeproduktion i bjergområder, og opfordrer Kommissionen, 

medlemsstaterne og de regionale myndigheder til især gennem den fælles 

landbrugspolitiks anden søjle at indføre kompenserende ledsageforanstaltninger til 

ugunstigt stillet mælkeproduktion med henblik på at bevare og styrke landbruget og 

bedrifternes funktionsevne, især de små bedrifter i disse regioner; 

43. fremhæver potentialet i tosporet uddannelse i bjergområderne; påpeger de opmuntrende 

resultater i visse medlemsstater; glæder sig over de eksisterende projekter for tostrenget 

uddannelse i EU; 

44. mener, at passende fysisk infrastruktur og IKT-infrastruktur skaber muligheder for 

økonomiske, uddannelsesmæssige, sociale og kulturelle aktiviteter og mindsker 

virkningerne af den afsides beliggenhed og isolation; opfordrer Kommissionen til at 

fremkomme med konkrete anbefalinger til at afhjælpe manglen på faglært arbejdskraft i 

turistsektoren, der specifik imødegår udfordringerne vedrørende utiltrækkende jobs og 

utilstrækkelig aflønning såvel som for at stimulere mulighederne for faglig udvikling; 

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fordele investeringerne gennem ESI-

fondene til infrastruktur i bjergområder med henblik på at gøre dem mere attraktive for 

økonomiske aktiviteter;  

45. støtter innovative løsninger, herunder it-baserede, på adgang til grundlæggende 

uddannelse af høj kvalitet samt formel og uformel undervisning og livslang læring i 

fjerntliggende bjergområder, f.eks. gennem samarbejde mellem bjergrige regioner, byer 

og universiteter; understreger behovet for en høj kvalitet i de videregående uddannelser, 

og henleder opmærksomheden på potentialet ved fjernundervisningssystemer, der 

tilbyder adgang til undervisning og læring fra fjerntliggende områder; fremhæver, får så 



 

 

vidt angår at overvinde de negative demografiske tendenser i disse regioner, at lige 

adgang til uddannelse og børnepasning og efteruddannelse og omskoling af ældre for at 

fremme aktiv integration på arbejdsmarkedet er vigtige spørgsmål, der skal tages op;  

46. opfordrer til udvikling og forbedring af sundhedsfaciliteter og tjenesteydelser i 

bjergområder, bl.a. gennem grænseoverskridende samarbejde, herunder udvikling af 

grænseoverskridende sundhedsydelser, hvor det er nødvendigt; går ind for udvikling af 

frivilligt arbejde i forbindelse med leveringen af offentlige tjenesteydelser, idet der 

tages hensyn til bedste praksis i visse medlemsstater; 

47. minder om, at princippet om universel adgang til offentlige ydelser skal garanteres i alle 

EU's territorier, og understreger samtidig, at det er nødvendigt, at medlemsstaterne og 

regionerne fremmer alternative og innovative løsninger for bjergområder, herunder 

skræddersyede løsninger, der er tilpasset de lokale og regionale behov, hvis det er 

nødvendigt; 

48. understreger vigtigheden af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og af en mere effektiv 

gennemførelse af ungdomsgarantien som en god lejlighed til at stoppe afvandringen af 

unge mennesker fra bjergområderne med henblik på at tackle den demografiske krise og 

problemet med en aldrende befolkning; opfordrer til ungdomsbeskæftigelsesinitiativer, 

som er specifikt rettet mod behovene i de underudviklede bjergområder; 

49. fremhæver, at der fortsat består uligheder i bjergområderne, navnlig for så vidt angår 

marginaliserede befolkningsgrupper og sårbare grupper; opfordrer Kommissionen til at 

iværksætte initiativer på horisontalt og vertikalt niveau til integration af 

ligestillingsaspektet inden for alle politikområder, og især til at finansiere politikker til 

forbindelsesetablering på disse områder; opfordrer til en komparativ analyse af de 

særlige vilkår for kvinder i bjergområder, især i ugunstigt stillede bjergområder; 

50. tilskynder og opfordrer til støtte, herunder gennem anvendelsen af ESI-fondene, til 

initiativer til forbedring af social og kulturel samhørighed og inklusion i lokalsamfundet 

i bjergområder og til at overvinde den fysiske isolation og mangel på kulturel 

mangfoldighed, navnlig gennem adgang til og direkte deltagelse i det kunstneriske og 

kulturelle liv; 

51. understreger betydningen af integrerede territoriale initiativer med henblik på at 

integrere migranter i forbindelse med processer vedrørende demografisk og 

socioøkonomisk fornyelse og genopretning af bjergområder, herunder områder under 

affolkning; opfordrer Kommissionen til at lette og fremme udbredelsen af sådanne 

initiativer; 

Miljøbeskyttelse og bekæmpelse af klimaændringer i bjergområder 

52. minder om, at bjergområder er rige på vedvarende energikilder, både hvad angår antal 

og variation; mener, at disse områder bør føre an i indsatsen for at nå EU’s mål for 

vedvarende energi; opfordrer Kommissionen til at fokusere på politikker, der tilskynder 

til og fremmer brug af vedvarende energi i bjergområderne; 

53. understreger behovet for på europæisk plan at beskytte de dyrearter, der er 

karakteristiske for højfjeldsområder og lever i bjergkæder, der løber gennem flere lande, 

såsom gemse, stenbuk, rovfugle, bjørne, ulve og losser; opfordrer Kommissionen og 



 

 

medlemsstaterne til at udarbejde en plan for beskyttelse og genudsættelse af 

karakteristiske højfjeldsarter; 

54. fremhæver også potentialet ved vulkanske bjergområder og vulkaner, især hvad angår 

bidrag til vulkanologien, til opnåelse af målene for vedvarende energi, og disse 

områders bidrag til forebyggelse af og styring ved naturkatastrofer som f.eks. 

vulkanudbrud; 

55. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at identificere alle de feriesteder i 

bjergene, hvor et bilforbud ville have en positiv indvirkning på den lokale bekæmpelse 

af afsmeltning af gletsjere; 

56. understreger, at opfyldelsen af EU's mål for vedvarende energi og vedvarende 

energiproduktion skal tage hensyn til naturens balance og miljøbeskyttelse, herunder i 

bjergområder; minder om, at vandkraft og biomasse-udvinding i visse tilfælde kan 

påvirke økosystemerne, og at vind- og solenergianlæg vil kunne skade landskabet, men 

samtidig være en kilde til lokal udvikling; 

57. bemærker, at bjergområder, herunder vulkanske områder og deres økosystemer, er 

særligt sårbare over for klimaændringer og hydrogeologiske risici, med særlig store 

konsekvenser for disse regioner, bl.a. som følge af et stigende antal naturgivne farer, der 

også kan have miljømæssige virkninger på omkringliggende områder og negative følger 

for den økonomiske udvikling og turismen; mener i denne forbindelse, at værn om 

miljøet, bekæmpelse af klimaændringer og passende justeringsforanstaltninger 

vedrørende klimaændringer skal stå i centrum for en kommende "dagsorden for EU’s 

bjergområder", herunder en handlingsplan for klimaændringer; understreger også 

behovet for at udvikle et netværk for analyser og udveksling af god praksis i disse 

områder; 

58. understreger vigtigheden af at bevare og beskytte bjergområdernes enestående habitat 

og af at udvikle dette på en bæredygtig måde, herunder ved at genskabe biodiversitet og 

jordbund, fremme naturarven og økosystemtjenester og at tilvejebringe grøn 

infrastruktur og dermed også skabe jobmuligheder i disse sektorer; minder om den 

centrale betydning af landbrug og bæredygtig forvaltning af land- og skovområder i 

bjergområder, med henblik på at bevare biodiversiteten og beskytte mod indvirkninger 

på miljø og landskab; 

59. fremhæver, at bjergområder er en vigtig kilde til vandressourcer, som skal beskyttes og 

forvaltes på en bæredygtig måde; bemærker, at visse byområder er afhængige af 

økosystemtjenester fra bjergområder, men at disse områder ofte ikke modtager en 

rimelig modydelse; opfordrer de lokale myndigheder til at overveje partnerskaber i form 

af samarbejdsprojekter for at indsamle og beskytte vandforsyninger til bysamfund 

beliggende nær bjergområder; bifalder finansiering af foranstaltninger til 

opmagasinering af vand med henblik på at sikre en bæredygtig og effektiv overrisling af 

landbrugsarealer og et minimalt niveau af flodgennemstrømning; 

60. støtter udviklingen af bæredygtig turisme som en positiv mulighed for at skabe 

arbejdspladser og fremme en bæredygtig udvikling af de pågældende områder; 

understreger behovet for at udvikle bredbåndsinternet som grundlag for bæredygtig 

turisme; 



 

 

61. fremhæver behovet for et aktivt, synergibaseret samarbejde mellem landbrugsaktiviteter 

og andre økonomiske aktiviteter i Natura 2000-områder og i andre beskyttede områder 

(nationalparker, naturreservater osv.), der er beliggende i bjergområder; 

Tilgængelighed og forbindelsesmuligheder i bjergområder 

62. mener, at internettet og navnlig teknologier for næstegenerationsnetadgang spiller en 

meget vigtig rolle i overvindelsen af de udfordringer, som bjergområderne står over for; 

minder om, at internettet er forbundet med tjenesteydelser af almen interesse, og at 

manglende adgang til sådanne tjenesteydelser kan føre til affolkning; 

63. opfordrer medlemsstaterne til at skabe incitament til en mere aktiv udvikling af 

offentlig-private partnerskaber i bjergområder inden for transport-, kommunikations- og 

energiinfrastruktur, eftersom manglende stordriftsfordele gør levering af disse 

tjenesteydelser kommercielt utiltrækkende; understreger, at kun bedre transport og 

anden infrastruktur af tilstrækkelig kvalitet kan skabe økonomisk vækst og nye 

arbejdspladser i bjergområder; 

64. bemærker, at turismen i høj grad er påvirket af, hvorvidt der findes infrastruktur og 

adgang til tjenester af almen interesse; opfordrer Kommissionen til at overveje 

mulighederne for at oprette infrastruktur til støtte af turisme i bjergområder; 

65. bemærker, at ny informations- og kommunikationsteknologi tilbyder en bred vifte af 

muligheder for beskæftigelse, social inklusion og selvstændiggørelse i den nye digitale 

økonomi; mener derfor, at der er behov for støtte fra ESI-fondene til at fremme sådanne 

muligheder; opfordrer medlemsstaterne til at fremme telearbejde, elektronisk handel og 

udnyttelsen af digitale afsætningskanaler i disse områder for at forbedre 

virksomhedernes omkostninger; mener, at lettere adgang til nye informationsteknologier 

vil kunne føre til udvikling af fjernundervisningsprogrammer på områder, hvor der er 

mangel på lærere, samt e-sundhedstjenester, hvilket kan bidrage til at undgå affolkning 

af bjergområderne; opfordrer til, at der fremsættes og deles eksempler på god praksis, 

for dermed at bidrage til den økonomiske diversificering i bjergområder; 

66. glæder sig over EU’s satellitkuponordning, hvorved satellitforbindelser give et brugbart 

alternativ for områder, der har en utilstrækkelig infrastruktur, eller hvor der er en 

manglende interesse blandt investorer; 

67. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med udviklingen af politikker for 

bredbåndsadgang at tage hensyn til den manglende infrastruktur og interesse fra 

investorers side, som skyldes bjergområdernes lave befolkningstæthed og afsides 

beliggenhed; opfordrer Kommissionen til at udvikle særlige politikker til overvindelse 

af den digitale kløft i disse regioner, herunder gennem de nødvendige offentlige 

investeringer; 

68. minder om, at den økonomiske og sociale udvikling af bjergområder, som i nogle 

medlemsstater også udgør afsidesliggende områder, afhænger af transportforbindelserne 

mellem disse og de øvrige regioner i en given medlemsstat eller grænseoverskridende 

regioner; opfordrer de nationale myndigheder til i samarbejde med Kommissionen at 

virke for gennemførelsen af projekter til skabelse af transportforbindelser mellem 

bjergområder og nationale hovedveje og transeuropæiske transportkorridorer, navnlig 

TEN-T-infrastrukturen, ved hjælp af forskellige EU-fonde og finansielle instrumenter, 



 

 

herunder EIB-investeringer; 

69. opfordrer bjergområderne i Europa til gennem EFRU at investere i udviklingen af mere 

effektive og bedre sammenkoblede jernbaneinfrastruktur og sporvognsnet; 

o 

o     o 

70. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 

Regionsudvalget og til medlemsstaternes regeringer og nationale og regionale 

parlamenter. 


