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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare 
rurală, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că articolul 158 privind politica de coeziune din Tratatul de instituire a 
Comunității europene, modificat prin Tratatul de la Lisabona, identifică zonele montane 
ca suferind de dezavantaje naturale și permanente, recunoscând însă diversitatea acestora 
și solicită să li se acorde o atenție deosebită;

2. propune Comisiei să prezinte măsuri specifice de compensare a dezavantajelor din zonele 
montane în contextul Cărții verzi pentru coeziune teritorială în UE, care urmează să fie 
publicată în toamna anului 2008 și în conformitate cu obiectivele agendei teritoriale, 
precum și cu Programul de Dezvoltare a Spațiului Comunitar (PDSC);

3. își exprimă dorința dezvoltării de către Comisie a unei veritabile strategii integrate 
europene în ceea ce privește zonele montane, prin prezentarea unei cărți verzi privind 
zonele montane;

4. reamintește că aceste regiuni permit producerea unor produse agricole de calitate, 
desfășurarea de activități industriale și turistice, lupta împotriva schimbărilor climatice 
prin protejarea biodiversității și captarea CO2 datorită pășunilor permanente și pădurilor;

5. subliniază importanța problemei gestionării apei în zonele montane și invită Comisia să 
încurajeze autoritățile locale și regionale să creeze un sentiment de solidaritate între 
regiunile din aval si cele din amonte;

6. subliniază semnificația unei strategii integrate de dezvoltare durabilă, bazată pe potențialul 
endogen al zonelor montane și încurajează, în acest scop, inițiativele locale și 
descentralizate și cooperarea între regiunile masivelor muntoase;

7. consideră că este nevoie de o agricultură durabilă și dinamică pentru menținerea 
diverselor activități și a populației ;

8. își exprimă convingerea că ar trebui să se acorde prioritate menținerii unei densități 
suficiente de locuitori în zonele montane și că este nevoie de măsuri pentru a lupta 
împotriva deșertificării și pentru a atrage alți locuitori;

9. insistă asupra importanței de a garanta un nivel ridicat al serviciilor de interes economic 
general, de a îmbunătăți accesibilitatea și interconectarea și de a furniza infrastructura 
necesară.


