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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad Lisabonos sutartimi pakeistame Europos Bendrijos steigimo sutarties 158 
straipsnyje dėl sanglaudos politikos nurodyta, kad kalnuoti regionai – tai vietovės, kurių 
gamtinės sąlygos yra nepalankios, pripažįstant, kad jie gali būti įvairūs, ir prašoma jiems 
skirti ypatingą dėmesį;

2. siūlo Komisijai atsižvelgiant į 2008 m. rudenį pasirodysiančią žaliąją knygą dėl ES 
teritorinės sanglaudos ir laikantis Teritorinės darbotvarkės tikslų ir Europos teritorijų 
planavimo perspektyvos (ETPP) nuostatų pateikti specifinių kalnuotų regionų kliūčių 
kompensavimo priemonių;

3. pageidauja, kad Komisiją, pateikdama žaliąją knygą dėl kalnuotų regionų, parengtų tikrą 
integruotą kalnuotų vietovių rėmimo Europos strategiją;

4. primena, kad regionuose gali būti gaminami kokybiški žemės ūkio gaminiai, plėtojama 
pramoninė ir turizmo veikla, kovojama prieš klimato kaitą saugant biologinės įvairovę, jų 
daugiametėse ganyklose ir miškuose kaupiamas anglies dioksidas;

5. pabrėžia kalnuotų vietovių vandens išteklių valdymo klausimo svarbą, ragina Komisiją 
skatinti vietos ir regionines valdžios institucijas plėtoti žemupių ir aukštupių 
bendruomenių solidarumą;

6. pabrėžia vidiniu kalnų potencialu paremtos integruotos tvaraus vystymosi strategijos 
svarbą ir šiuo tikslu skatina vietines ir decentralizuotas iniciatyvas bei skirtingų kalnų 
regionų bendradarbiavimą;

7. mano, kad kito-ų veiklos rūšių ir bendruomenių išsaugojimui tvarus ir dinamiškas žemės 
ūkis yra būtinas;

8. yra įsitikinęs, kad reikia teikti pirmenybę pakankamo gyventojų tankumo išsaugojimui 
kalnuotuose regionuose ir kad būtina imtis kovos prieš dykumėjimą priemonių ir pritraukti 
naujų gyventojų;

9. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti aukštą visuotinės ekonominės svarbos paslaugų lygį, 
pagerinti prieigą į regionus , jų tarpusavio ryšį ir sukurti reikiamas infrastruktūras.


