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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da člen 158 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki jo spreminja 
lizbonska pogodba, o kohezijski politiki določa, da so gorske regije območja stalni težkih 
naravnih razmer, priznava pa njihovo drugačnost ter zahteva, da se jim posveti posebno 
pozornost;

2. predlaga, da Komisija v bodoči zeleni knjigi o ozemeljski celovitosti Evropske unije, ki 
naj bi izšla jeseni 2008, ter v skladu s cilji ozemeljskega programa in načrta za razvoj 
prostora Skupnosti predlaga posebne ukrepe za kompenzacijo težkih razmer v gorskih 
regijah;

3. želi, da Komisija s predložitvijo zelene knjige o gorah razvije resnično integrirano 
evropsko strategijo v korist teh regij;

4. opozarja, da je v regijah možna kakovostna kmetijska proizvodnja, industrijske in 
turistične dejavnosti, boj proti podnebnim spremembam z ohranjanjem biotske 
raznovrstnosti, gozdovi in trajna travnata območja pa vežejo nase CO2;

5. poudarja pomen upravljanja vode v gorskih območjih; poziva Komisijo, naj spodbuja 
lokalne in regionalne oblasti k razvijanju solidarnosti med višje in nižje ležečimi 
porabniki;

6. poudarja, da je integrirana strategija trajnostnega razvoja, ki naj temelji na endogenem 
potencialu gora, v interesu vseh, ter v ta namen spodbuja lokalne in decentralizirane 
pobude in sodelovanje med različnimi gorskimi območji;

7. meni, da je trajnostno in dinamično kmetijstvo nujno potrebno za podporo drugim 
dejavnostim in prebivalstvu;

8. izraža prepričanje, da je prednostna naloga ohranjanje zadostnega števila prebivalcev v 
gorskih regijah, ter da je treba sprejeti ukrepe za boj proti dezertifikaciji in privabljanje 
novih prebivalcev;

9.  poudarja pomen, da se zagotovi visoka raven storitev splošnega gospodarskega interesa, 
izboljša dostopnost in povezave ter poskrbi za potrebno infrastrukturo.
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