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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés Lisszaboni Szerződés 
által módosított, kohéziós politikáról szóló 158. cikke úgy határozza meg a hegyvidéki 
régiókat, mint amelyek állandó természeti hátrányokkal küzdenek, elismeri 
sokféleségüket, és kéri, hogy fordítsanak rájuk külön figyelmet;

2. javasolja, hogy tekintettel az EU területi kohéziójáról szóló, 2008 őszén megjelenő zöld 
könyvre, és összhangban a területi agenda céljaival és az Európai Területfejlesztési 
Tervvel (ETFT), a Bizottság hozzon külön intézkedéseket a hegyvidéki régiók hátrányos 
helyzetének kompenzálására;

3. kéri a Bizottságot, hogy a hegyvidékekről szóló zöld könyv kidolgozásával alakítson ki 
egy valódi, integrált európai stratégiát a hegyvidék támogatására;

4. emlékeztet, hogy e régiók lehetőséget biztosítanak a minőségi mezőgazdasági termelésre, 
ipari és idegenforgalmi tevékenységekre, és az éghajlatváltozás elleni harcra a biológiai 
sokféleség megóvása, valamint azáltal, hogy a mezők és az erdők megkötik a 
széndioxidot;

5. hangsúlyozza a vízgazdálkodás kérdésének jelentőségét a hegyvidéki területeken, és 
felhívja a Bizottságot, hogy a helyi és regionális hatóságokat ösztönözze a forrásvidék és 
az alsó folyásvidék közötti szolidaritás kialakítására;

6. hangsúlyozza, hogy a hegyvidékek endogén adottságaira alapuló integrált fenntartható 
fejlesztési stratégiára van szükség, és bátorítja az ilyen irányú helyi és decentralizált 
kezdeményezéseket, valamint a hegyvidékek közötti együttműködést; 

7. úgy véli, hogy az egyéb tevékenységek és a lakosság megtartásához fenntartható és 
dinamikus mezőgazdaságra van szükség;

8. meggyőződése, hogy a megfelelő nagyságú népsűrűség fenntartása prioritás kell legyen a 
hegyvidéki régiókban, és hogy lépésekre van szükség az elsivatagosodás elleni harcban, 
továbbá hogy ösztönözni kell új lakosok bevándorlását;

9. hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy magas színvonalú általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokat biztosítsanak, hogy javítsák a régiók elérhetőségét és egymással való 
összekapcsolását, és biztosítsák a szükséges infrastruktúrát.


