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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, 
som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, 
det vedtager:

1. understreger, at artikel 158 i EF-traktaten om samhørighedspolitikken, som ændret ved 
Lissabontraktaten, definerer bjergområder som områder, der lider af naturbetingede 
ulemper af permanent art,  samtidig med at områdernes mangfoldighed anerkendes, og 
opfordrer til, at disse områder tildeles særlig opmærksomhed;

2. foreslår, at Kommissionen i forlængelse af grønbogen om EU's territoriale samhørighed, 
som vil foreligge i efteråret 2008, og i overensstemmelse med målene for den 
territoriale dagsorden og udviklingsplanen for EU's område (EFFU) fremlægger 
foranstaltninger til afhjælpning af bjergområdernes ulemper; 

3. ønsker, at Kommissionen gennem fremlæggelsen af en grønbog om bjergene udarbejder 
en virkelig integreret europæisk strategi for bjergene;

4. erindrer om, at regionerne gør det muligt at producere kvalitetsfødevarer, at drive 
industri- og turismevirksomhed, at bekæmpe klimaændringerne gennem en beskyttelse 
af biodiversiteten, at genindvinde CO2 ved hjælp af permanente områder med eng og 
skov;

5. understreger, hvor vigtigt det er at forvalte vandressourcerne i bjergområderne, og 
opfordrer Kommissionen til at stimulere de lokale og regionale myndigheder til at 
forholde sig solidarisk fra ende til anden; 

6. understreger betydningen af en integreret strategi for bæredygtig udvikling med 
udgangspunkt i bjergenes naturgivne muligheder og opfordrer med henblik herpå til 
iværksættelse af lokale og decentraliserede initiativer og samarbejde på tværs af 
bjergområder;

7. er af den opfattelse, at der for at kunne bevare andre aktiviteter og befolkningsgrupper 
er behov for et bæredygtigt og dynamisk landbrug;

8. er overbevist om den afgørende betydning af, at der i bjergområderne opretholdes en 
tilstrækkelig befolkningstæthed, og at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger til at 
bekæmpe ørkendannelse og tiltrække nye befolkningsgrupper;

9. insisterer på, hvor vigtigt det er at sikre et højt niveau for almene tjenesteydelser, at 
forbedre adgangen til og imellem bjergområderne og at tilvejebringe den fornødne 
infrastruktur. 
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