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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по земеделие и развитие на 
селските райони да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. подчертава, че в член 158 от Договора за създаване на Европейската общност, 
изменен с Договора от Лисабон, относно политиката на сближаване, планинските 
райони се определят като райони с постоянни неблагоприятни природни условия, 
като същевременно се признава тяхното разнообразие и се иска да им се отдели 
специално внимание;

2. предлага, във връзка със Зелената книга за териториално сближаване на ЕС, която 
ще бъде публикувана през есента на 2008 г., и в съответствие с целите на 
Териториалната програма и Европейския план за развитие на територията (ЕПРТ), 
Комисията да представи специални мерки за компенсиране на неблагоприятните 
природни условия на планинските райони;

3. желае Комисията да разработи истинска интегрирана европейска стратегия за 
планинските райони, чрез представянето на Зелена книга за планинските райони;

4. припомня, че регионите дават възможност за качествено селскостопанско 
производство, за промишлени и туристически дейности, за борба срещу 
изменението на климата чрез защита на биологичното разнообразие и улавяне на  
CO2 от постоянните ливади и гората;

5. подчертава значението на въпроса за управлението на водите в планинските райони 
и призовава Комисията да насърчава органите на местно и регионално управление 
да развиват солидарност между планинските и непланинските райони;

6. подчертава интереса от разработването на интегрирана стратегия за устойчиво 
развитие, основаваща се на местния потенциал на селските райони и за тази цел 
насърчава местните, децентрализирани инициативи и сътрудничеството между 
отделните планински райони;

7. смята, че устойчивото и динамично земеделие е необходимо за поддръжката на 
другите дейности и населението;

8. убедена е в приоритетността на въпросите за запазване на достатъчна гъстота на 
населението в планинските райони и необходимостта от приемане на мерки за борба 
срещу опустиняването и привличане на ново население;

9. настоява върху това, че е важно да се гарантира високо ниво на услугите от общ 
икономически интерес, да се подобри достъпността и взаимосвързаността и да се 
осигури необходимата инфраструктура.
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