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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Salienta que o artigo 158° do Tratado que institui a Comunidade Europeia, modificado 
pelo Tratado de Lisboa, sobre a política de coesão, identifica as regiões de montanha 
como sofrendo de desvantagens naturais e permanentes, reconhecendo simultaneamente a 
sua diversidade, e solicita que lhes seja dada uma atenção particular;

2. Propõe que, na perspectiva do Livro Verde sobre a coesão territorial da UE, a publicar em
Outono de 2008, e de acordo com os objectivos da Agenda Territorial e do Plano de 
Desenvolvimento do Espaço Comunitário (PDEC), a Comissão apresente medidas 
específicas de mitigação das desvantagens das regiões de montanha;

3. Espera que a Comissão desenvolva uma verdadeira estratégia integrada europeia a favor 
da montanha através da apresentação de um livro verde sobre a montanha; 

4. Recorda que estas regiões que permitem produções de qualidade, actividades industriais e 
turísticas, a luta contra a mudança climática através da protecção da biodiversidade, a 
captação de CO2 pelos prados permanentes e a floresta;

5. Salienta a importância da questão da gestão da água nas zonas de montanha, chama a 
Comissão a incitar as autoridades locais e regionais a desenvolver a solidariedade entre as 
regiões a jusante e montante;

6. Salienta o interesse de uma estratégia integrada de desenvolvimento sustentável baseada 
no potencial endógeno da montanha e, com este propósito, encoraja as iniciativas locais e 
descentralizadas e as cooperações entre maciços orográficos;

7. Considera que é necessária uma agricultura sustentável e dinâmica para manter as outras 
actividades e as populações;

8. Está convicto da prioridade da manutenção de uma densidade de população suficiente nas 
regiões de montanha e da necessidade de medidas para lutar contra a desertificação e para
atrair novas populações; 

9. Insiste na importância de garantir um elevado nível de serviços de interesse económico 
geral, melhorar a acessibilidade e a interconexão e oferecer as infra-estruturas necessárias. 
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