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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens 
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att det i artikel 158 i EG-fördraget om 
sammanhållningspolitiken, såsom ändrad genom Lissabonfördraget, fastställs att 
bergsregionerna, trots mångfalden i dessa områden, lider av naturbetingade nackdelar av 
permanent slag och med detta i åtanke ber parlamentet om att speciell hänsyn tas till dessa 
regioner. 

2. Europaparlamentet föreslår med anledning av den grönbok om territoriell sammanhållning 
inom EU som kommer att offentliggöras i augusti 2008 och i överensstämmelse med 
målen i den territoriella agendan och utvecklingsprogrammet för det europeiska området, 
att kommissionen föreslår särskilda kompensationsåtgärder till stöd för bergsregioner. 

3. Europaparlamentet önskar att kommission utvecklar en verklig övergripande europeisk 
strategi för bergsregioner genom att lägga fram en grönbok om bergsregioner.

4. Europaparlamentet påminner om att dessa regioner kan tillhandahålla jordbruksprodukter 
av hög kvalitet, industriverksamhet och turistnäring. Bergsregionerna kan även bidra till 
att bekämpa klimatförändringarna genom att skydda den biologiska mångfalden och 
minska koldioxidutsläppen med hjälp av permanenta ängsmarker och skogar.

5. Europaparlamentet understryker vikten av frågan om vattenförvaltningen i bergsregioner 
och uppmanar kommissionen att uppmuntra lokala och regionala myndigheter att skapa 
lojalitet mellan användare uppströms och nedströms.

6. Europaparlamentet framhåller att det är viktigt att utforma en integrerad 
hållbarhetsstrategi grundad på bergsregionernas egna potential och uppmuntrar till lokala 
och decentraliserade initiativ samt till samarbete mellan bergsregionerna. 

7. Europarlamentet anser att ett hållbart och dynamiskt jordbruk är nödvändigt för att skydda 
övrig verksamhet och för att undvika avfolkning av dessa regioner. 

8. Europaparlamentet är övertygat om betydelsen av att bibehålla en tillräcklig 
befolkningstäthet i bergsregionerna och om behovet av åtgärder för att bekämpa 
ökenspridning och för att locka nya befolkningsgrupper.

9. Europaparlamentet betonar vikten av att garantera en hög nivå på tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse, att förbättra tillgängligheten och samtrafiken samt att förse dessa 
regioner med nödvändig infrastruktur. 
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