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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Agrikultura u l-Iżvilupp 
Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li l-Artikolu 158 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, emendat mit-
Trattat ta' Liżbona, dwar il-politika ta' koeżjoni jidentifika r-reġjuni muntanjużi bħala li 
jbatu minn żvantaġġi naturali u dejjiema, filwaqt li jirrikonoxxi d-diversità tagħhom, u 
jitlob li tingħatalhom attenzjoni partikulari;

2. Jipproponi li fil-perspettiva tal-Green Paper dwar il-koeżjoni territorjali ta' l-UE li 
għandha toħroġ fil-ħarifa ta' l-2008 u bi qbil ma' l-objettivi ta' l-aġenda territorjali u l-
pjanijiet ta' żvilupp ta' l-ispazju Komunitarju, il-Kummissjoni tressaq miżuri speċifiċi ta' 
kumpens għall-iżvantaġġi tar-reġjuni muntanjużi;

3. Jixtieq li l-Kummissjoni tiżviluppa strateġija Ewropea integrata tassew favur ir-reġjuni 
muntanjużi billi tippreżenta Green Paper dwarhom;

4. Ifakkar li r-reġjuni muntanjużi joffru produzzjoni agrikola ta' kwalità tajba kif ukoll 
attivitajiet industrijali u turistiċi, jgħinu fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima billi jħarsu l-
bijodiversità u jiġbru s-CO2 permezz tal-mergħat permanenti u l-foresti;

5. Jisħaq fuq l-importanza tal-kwistjoni tal-ġestjoni ta' l-ilma fiz-zoni muntanjużi, iħeġġeġ 
lill-Kummissjoni biex tħajjar lill-awtoritajiet lokali u reġjonali jiżviluppaw solidarjetà bejn 
iz-zoni tan-naħa t'isfel u tan-naħa ta' fuq tal-muntanji;

6. Jisħaq fuq l-interess ta' strateġija integrata għall-iżvilupp sostenibbli bbażata fuq il-
potenzjal endoġeniku tal-muntanji u jħeġġeġ għal dan l-iskop l-inizjattivi lokali u 
deċentralizzati kif ukoll il-koperazzjoni bejn ir-reġjuni muntanjużi;

7. Iqis li agrikultura sostenibbli u dinamika hi meħtieġa għaż-żamma ta' l-attivitajiet l-oħra, 
kif ukoll tal-popolazzjonijiet;

8. Hu konvint mill-prijorità li tinżamm densità suffiċjenti tal-popolazzjoni fir-reġjuni 
muntanjużi, kif ukoll mill-ħtieġa ta' miżuri għall-ġlieda kontra d-deżertifikazzjoni sabiex 
jinġibdu popolazzjonijiet ġodda;

9. Jinsisti fuq l-importanza li jkun iggarantit livell għoli ta' servizzi ta' interess ekonomiku 
ġenerali, li jitjiebu l-aċċessibilità u l-interkonnessjonijiet, kif ukoll li tiġi pprovduta l-
infrastruttura meħtieġa.
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