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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. onderstreept dat op grond van het bij het Verdrag van Lissabon gewijzigde artikel 158 van 
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap inzake het cohesiebeleid de 
berggebieden worden beschouwd als gebieden met permanente natuurlijke 
belemmeringen, waarbij echter ook de diversiteit ervan wordt erkend, en verzoekt
bijzondere aandacht aan deze gebieden te besteden;

2. stelt voor dat de Commissie in het kader van het Groenboek over territoriale samenhang 
van de EU dat in het najaar van 2008 zal verschijnen en in overeenstemming met de 
doelstellingen van de territoriale agenda en het Europees Ruimtelijk 
Ontwikkelingsperspectief (EROP) specifieke maatregelen opstelt om de belemmeringen 
waarmee de berggebieden te maken hebben, te compenseren;

3. zou graag zien dat de Commissie een echte geïntegreerde Europese strategie ten behoeve 
van de berggebieden ontwikkelt door een groenboek over bergen op te stellen;

4. herinnert eraan dat in deze gebieden kwalitatief hoogwaardige landbouwproductie 
alsmede industriële en toeristische activiteiten kunnen plaatsvinden, en dat zij bijdragen 
aan de bestrijding van de klimaatverandering door bescherming van de biodiversiteit en de 
opvang van CO2 door blijvend grasland en bossen;

5. benadrukt het belang van het vraagstuk omtrent waterbeheer in de berggebieden en roept 
de Commissie op de lokale en regionale autoriteiten ertoe aan te zetten verbondenheid tot 
stand te brengen tussen de stroomopwaartse en stroomafwaartse activiteiten;

6. onderstreept het belang van een geïntegreerde strategie voor duurzame ontwikkeling die 
gebaseerd is op de mogelijkheden die de bergen van nature bieden en moedigt daartoe 
lokale en gedecentraliseerde initiatieven aan, alsmede onderlinge samenwerking tussen 
berggebieden;

7. is van oordeel dat duurzame en biologisch-dynamische landbouw nodig is om de andere 
activiteiten en bevolkingsgroepen in stand te houden;

8. is ervan overtuigd dat het behouden van een voldoende bevolkingsdichtheid in de 
berggebieden prioriteit verdient en dat het nodig is maatregelen te treffen om 
verwoestijning te bestrijden en nieuwe bevolkingsgroepen aan te trekken;

9. benadrukt dat het belangrijk is een hoog niveau van diensten van algemeen economisch 
belang te garanderen, de toegankelijkheid en de onderlinge verbindingen te verbeteren en 
de nodige infrastructuur te bieden.
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