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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι το Άρθρο 158 της Συνθήκης για τη ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και όσον αφορά την πολιτική 
συνοχή, χαρακτηρίζει τις ορεινές περιοχές ως πάσχουσες από σοβαρά και μόνιμα 
μειονεκτήματα, ενώ αναγνωρίζει την πολυμορφία τους και θεωρεί αναγκαίο να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές αυτές·

2. προτείνει όπως, ενόψει της Πράσινης Βίβλου για την εδαφική συνοχή της ΕΕ που 
πρόκειται να δημοσιευθεί το φθινόπωρο του 2008, και σύμφωνα με τους στόχους της 
Εδαφικής Ατζέντας της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Προοπτική για τη Χωροταξική 
Ανάπτυξη (ΕΠΧΑ), η Επιτροπή οφείλει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να 
αντισταθμιστούν τα μειονεκτήματα των ορεινών περιοχών·

3. επιθυμεί να αναπτύξει η Επιτροπή μια πραγματική ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τις ορεινές περιοχές υποβάλλοντας μια σχετική με το θέμα αυτό 
Πράσινη Βίβλο·

4. τονίζει ότι αυτές οι περιοχές επιτρέπουν την παραγωγή ποιοτικών αγροτικών
προϊόντων, των βιομηχανικών και τουριστικών δραστηριοτήτων και την αντιμετώπιση 
της αλλαγής του κλίματος προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα και δεσμεύοντας το 
CO2 μέσω μόνιμων βοσκότοπων και δασών·

5. τονίζει τη σημασία του θέματος της διαχείρισης των υδάτων στις ορεινές περιοχές και 
καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στο να 
αναπτύξουν την αλληλεγγύη σε όλα τα επίπεδα·

6. τονίζει τη σημασία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης,
βασιζόμενης στην ενδογενή δυνατότητα των ορεινών περιοχών και με αυτό το στόχο 
ενθαρρύνει τις τοπικές πρωτοβουλίες και τις πρωτοβουλίες αποκέντρωσης, καθώς και 
τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ορεινών περιοχών·

7. θεωρεί ότι η αειφόρος και δυναμική γεωργία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη
άλλων δραστηριοτήτων και των πληθυσμών·

8. είναι πεπεισμένη ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διατήρηση επαρκούς 
πληθυσμιακής πυκνότητας στις ορεινές περιοχές, καθώς και ότι είναι αναγκαίο να 
ληφθούν μέτρα κατά της απερήμωσης και για την προσέλκυση νέων πληθυσμών· 

9. τονίζει την σημασία διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος, βελτίωσης της προσβασιμότητας, της διασύνδεσης και 
της παροχής των απαραίτητων υποδομών.


