
PA\721596CS.doc PE405.917v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro regionální rozvoj

2008/2066(INI)

7. 5. 2008

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro regionální rozvoj

pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

k situaci a vyhlídkám zemědělství v horských regionech
(2008/2066(INI))

Navrhovatelka: Bernadette Bourzai



PE405.917v01-00 2/3 PA\721596CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\721596CS.doc 3/3 PE405.917v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že článek 158 Smlouvy o založení Evropského společenství pozměněný 
Lisabonskou smlouvou ohledem na politiku soudržnosti uvádí, že horské regiony jsou 
trvale znevýhodněny přírodními podmínkami, ačkoli zároveň uznává jejich rozmanitost, a 
požaduje, aby jim byla věnována zvláštní pozornost;

2. navrhuje, aby s perspektivou zelené knihy o územní soudržnosti EU, která má být na 
podzim roku 2008, a v souladu s cíli Územní agendy a Perspektivy evropského územního 
rozvoje (ESDP), Komise předložila konkrétní opatření na kompenzaci znevýhodnění 
horských regionů; 

3. vyjadřuje přání, aby Komise vyvinula skutečnou evropskou integrovanou strategii pro 
horské regiony a představila ji prostřednictvím zelené knihy o horských regionech;

4. připomíná, že tyto regiony umožňují kvalitní zemědělskou produkci, průmyslové a 
turistické činnosti, boj proti změně klimatu prostřednictvím ochrany biologické 
rozmanitosti a záchyt CO2 trvalými lučními porosty a lesem;

5. zdůrazňuje význam hospodaření s vodou v horských regionech a vyzývá Komisi, aby 
povzbuzovala místní a regionální úřady k rozvíjení solidarity mezi oblastmi v horních a 
dolních částech povodí;

6. zdůrazňuje význam integrované strategie udržitelného rozvoje založeného na vnitřním 
potenciálu horských regionů a podporuje za tímto cílem místní a decentralizované 
iniciativy a spolupráci mezi jednotlivými horskými regiony;

7. domnívá se, že k zachování dalších činností a osídlení je nezbytné udržitelné a dynamické 
zemědělství;

8. je přesvědčen, že je prioritní udržet v horských regionech dostatečnou hustotu 
obyvatelstva a že je nezbytné přijmout opatření proti vylidňování a přilákat nové 
obyvatele;

9. zdůrazňuje, že je důležité zaručit vysokou úroveň služeb obecného hospodářského zájmu, 
zlepšit dostupnost a vzájemnou provázanost  a poskytnout nezbytné infrastruktury;


