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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka ar Lisabonas līgumu grozītā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 158. pantā 
par kohēzijas politiku ir norādīts, ka kalnu reģioni pastāvīgi piedzīvo dabīgas grūtības, 
vienlaicīgi atzīstot to daudzveidību, un prasa pievērst tiem īpašu uzmanību;

2. ierosina, lai Komisija, ņemot vērā 2008. gada rudenī paredzēto Zaļo grāmatu par ES 
teritoriālo kohēziju, kā arī teritoriālās attīstības programmu un Eiropas Telpiskās attīstības 
perspektīvu (SDEC), nāktu klajā ar īpašiem pasākumiem ar mērķi kompensēt grūtības, ar 
kurām jāsastopas kalnu reģioniem;

3. vēlas, lai Komisija, izstrādājot Zaļo grāmatu par kalnu reģioniem, izveidotu patiesi 
vienotu Eiropas stratēģiju šajā jomā;

4. atgādina, ka šajos reģionos tiek ražota kvalitatīva lauksaimniecības produkcija, attīstās 
rūpniecības un tūrisma joma, tiek veikti pasākumi, lai novērstu klimata pārmaiņas, 
aizsargājot bioloģisko daudzveidību un samazinot CO2 līmeni ar pastāvīgām zālaugu un 
mežu platībām;

5. uzsver ūdens resursu apsaimniekošanas nozīmi kalnu reģionos, aicina Komisiju mudināt 
vietējās un reģionālās iestādes ievērot gan ar lejteces, gan augšteces ūdens resursu 
lietotāju intereses;

6. uzsver, cik svarīga ir vienota noturīgas attīstības stratēģija, kas pamatojas uz kalnu 
reģionu iekšējo potenciālu, un šajā nolūkā mudina izstrādāt vietējas un decentralizētas 
iniciatīvas un īstenot sadarbību starp kalnu masīvu iedzīvotājiem;

7. uzskata, ka ir vajadzīga noturīga un dinamiska lauksaimniecība, lai varētu turpināt pārējās 
darbības un saglabātu iedzīvotāju skaitu;

8. ir pārliecināts, ka pietiekama iedzīvotāju blīvuma nodrošināšana kalnu reģionos ir 
prioritāte un ir jāparedz pasākumi, lai novērstu pārtuksnešošanos un piesaistītu jaunus 
iedzīvotājus;

9. uzstāj, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt augsta līmeņa pakalpojumus ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi, uzlabot piekļuvi kalnu reģioniem un to savstarpējo 
savienojamību, kā arī nodrošināt vajadzīgo infrastruktūru.
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