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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. podkreśla, że art. 158 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zmienionego na 
mocy Traktatu Lizbońskiego, dotyczący polityki spójności określa regiony górskie jako 
borykające się z naturalnymi i stałymi przeszkodami, uznając jednocześnie ich 
różnorodność, i zwraca się o zwrócenie na nie szczególnej uwagi;

2. proponuje, aby w perspektywie Zielonej księgi w sprawie spójności terytorialnej Unii 
Europejskiej, która ma ukazać się jesienią 2008 r. oraz zgodnie z celami określonymi 
w agendzie terytorialnej i schemacie rozwoju przestrzeni wspólnotowej (ESDP) Komisja 
przedstawiła szczegółowe środki kompensujące przeszkody występujące w regionach 
górskich;

3. pragnie, aby Komisja rozwinęła rzeczywistą, zintegrowaną strategię europejską na rzecz 
regionów górskich, przedstawiając Zieloną księgę w sprawie gór;

4. przypomina, że omawiane regiony umożliwiają produkcję rolną dobrej jakości, różne 
rodzaje działalności przemysłowej i turystycznej, walkę ze zmianami klimatycznymi 
poprzez ochronę bioróżnorodności, pobieranie dwutlenku węgla przez łąki naturalne i 
lasy;

5. podkreśla znaczenie kwestii zarządzania zasobami wodnymi na obszarach górskich, 
wzywa Komisję do zachęcania władz lokalnych i regionalnych do budowania solidarności 
między użytkownikami na każdym poziomie;

6. podkreśla wagę zintegrowanej strategii trwałego rozwoju opartej na potencjale własnym 
gór i zachęca w związku z tym do zdecentralizowanych inicjatyw lokalnych i współpracy 
między masywami;

7. sądzi, że trwałe i dynamiczne rolnictwo jest niezbędne do utrzymania pozostałych 
rodzajów działalności i grup ludności;

8. przekonany jest o priorytetowym charakterze zachowania dostatecznej gęstości 
zaludnienia w regionach górskich oraz o konieczności opracowania środków do walki 
z pustynnieniem i przyciągania nowych mieszkańców;

9. nalega na znaczenie zapewnienia wysokiego poziomu usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym, zagwarantowania poprawy dostępności i połączeń między 
regionami oraz dostarczenia niezbędnej infrastruktury.
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