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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по регионално развитие да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

A. като има предвид, че съгласно членове 11, 191 и 193 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Съюзът има право да предприеме 

действия във всички сфери на политиката в областта на околната среда, като 

например замърсяването на въздуха и водата, управлението на отпадъците и 

изменението на климата; 

Б. като има предвид, че в член 1, параграф 1 от Директива 2002/49/ЕО1 ясно е 

посочено, че следва да се разработи общ подход в Европейския съюз с цел 

„приоритетно избягване, предотвратяване или намаляване на вредните въздействия, 

включително дискомфорта, породен от излагането на въздействие на шум в 

околната среда“; 

В. като има предвид, че Алпийската конвенция беше подписана от алпийските страни 

(Австрия, Франция, Германия, Италия, Лихтенщайн, Монако, Словения и 

Швейцария) и ЕС с цел устойчивото развитие и защитата на Алпите; 

Г. като има предвид хоризонталния характер на политиката в областта на околната 

среда и като има предвид, че предпочетените решения в различните сектори на 

стратегията за региона на Алпите трябва да съчетават екологичната устойчивост и 

икономическото развитие; като има предвид, че политиките за смекчаване на 

изменението на климата и опазване на биологичното разнообразие включват 

необходимостта от осигуряване на устойчивостта на екосистемите с достатъчна 

свързаност на местообитанията, за да се даде възможност за мигриране на видовете; 

Д. като има предвид, че регионът на Алпите е втората област с най-голямо 

биоразнообразие и представлява един от най-важните европейски водосборни 

райони, в които водата е не само важна за водноелектрическата енергия, но също и 

за напояването на селскостопанската земя, устойчивото управление на горите, 

запазването на биологичното разнообразие и ландшафта и осигуряването на 

питейна вода; 

Е. като има предвид, че земеделието и туризмът в региона на Алпите имат голямо 

въздействие върху опазването на околната среда, традиционните ландшафти и 

биологичното разнообразие; 

Ж. като има предвид, че историческото и културното наследство са един от основните 

активи на този регион; 

З. като има предвид, че Парламенътът прие резолюция на 23 май 2013 г. относно 

                                                 
1 Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и 

управлението на шума в околната среда – Декларация на Комисията в Помирителния комитет във връзка 

с Директивата относно оценката и управлението на шума в околната среда, OВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 

12. 
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макрорегионалната стратегия за Алпите2, 

1. подчертава, че Алпите са естествена среда, в която близо 14 милиона души със 

споделена култура живеят и работят, както и че те са важна туристическа 

дестинация, която привлича около 120 милиона посетители всяка година; 

2. отбелязва успеха на някои селскостопански модели в региона на Алпите, които 

комбинират производството на храни, горското стопанство, опазването на 

ландшафта за целите на туризма и осигуряването на екосистемни услуги, като 

например защита от лавини; счита, че тези модели, които имат многобройни цели и 

оказват слабо въздействие върху околната среда, следва да бъдат разширени, когато 

е целесъобразно; 

3. признава, че регионът на Алпите със своите огромни резерви от природни 

ландшафти представлява социално-икономическо пространство с туристически 

потенциал; отбелязва изключителното разнообразие на екосистемите в този регион, 

чийто диапазон се простира от планински райони до равнинни и дори 

средиземноморски и крайбрежни райони и които включват силно чувствителни 

водни екосистеми като реки и потоци; отбелязва, че регионът е изключително богат 

на биологично разнообразие, както и на природни ресурси като вода и дървен 

материал, и следва да се опазва; 

4. приветства факта, че регионите са силно ангажирани в стратегията на ЕС за региона 

на Алпите; 

5. счита, че следва да се обърне особено внимание на запазването на селищата в слабо 

населените райони в региона; 

6. посочва, че в региона на Алпите съществуват както урбанизирани райони със силно 

въздействие на човешката дейност, така и по-малко населени планински райони; 

счита, че стратегията следва да включва съгласувани мерки, които да се прилагат в 

цялата област, но да вземат надлежно предвид структурните различия, които я 

характеризират, и да се съсредоточи главно върху алпийските планински райони, 

тъй като те имат огромен потенциал за устойчиво икономическо развитие; 

отбелязва, че обезлюдяването на селските райони е фактор, обуславящ 

хидрогеоложката нестабилност в някои области, чието въздействие може да се 

почувства в целия регион (наводнения, свлачища); подчертава ключовата роля, 

изпълнявана от социалните служби за устойчивия растеж и справянето с 

обезлюдяването на планинските райони, и изтъква необходимостта от по-голямо 

популяризиране на Механизма за гражданска защита на ЕС; 

7. посочва, че селскостопанската дейност в планинските райони е от голямо значение 

за поддържането на хидрогеоложката стабилност на Алпите; отбелязва обаче, че 

планинското земеделие е изложено на природни бедствия, свързани с климата, като 

наводнения, лавини и свлачища на кал; призовава в тази връзка за насърчаването на 

мерки за предотвратяване на риска (например схеми за защита от наводнения); 

8. изразява загриженост, че изменението на климата представлява сериозна опасност 

                                                 
2 OВ C 55, 12.2.2016 г., стp. 117. 
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за хидрогеоложкото равновесие и биологичното разнообразие; подчертава, че 

покачващите се температури са сериозна заплаха за оцеляването на популациите на 

биологичните видове, живеещи на големи надморски височини, и че топенето на 

ледниците е допълнителен повод за загриженост, тъй като то оказва силно 

въздействие върху запасите от подземни води; изтъква в тази връзка 

необходимостта от макрорегионална политика за адаптиране към изменението на 

климата и от опазване и устойчиво управление на алпийските реки, езера и потоци; 

9. счита за наложително да се следват политики в областта на изменението на климата, 

основаващи се на модели на производство и потребление, които са в съответствие с 

принципите на кръговата икономика и кратките цикли на снабдяването с 

хранителни продукти, и да се постави акцент върху рационалното използване и 

повторното използване на местните материали и природни ресурси, включително 

отпадъчните води и отпадъците от селското стопанство, и върху споделянето на 

услуги, насърчавано от „зелените“ обществени поръчки и стимулирането на тесни 

връзки между производители и потребители на местно равнище; припомня, че при 

управлението на рисковете, свързани с изменението на климата, следва да се вземат 

под внимание структурните и организационните слабости на алпийските общности; 

подчертава, че следва да се засили обменът на най-добри практики и трансгранично 

сътрудничество в областта на управлението на свързаните с климата рискове, като 

се вземат под внимание всички териториални особености; 

10. смята за необходимо регионите, участващи в стратегията, да използват фондовете 

на ЕС в съответствие с политиката на сближаване и да насърчават инвестициите, 

свързани с околната среда, които имат за цел, наред с другото, смекчаване на 

изменението на климата и адаптирането към него, както и борбата с 

хидрогеоложкото неравновесие, а също и устойчиви сектори на горското 

стопанство, туризма, земеделието (включително органичното земеделие) и 

животновъдството, които играят важна роля в управлението на земята; 

11. подчертава, че не е направено достатъчно за постигане на целите на Рамковата 

директива за водите 2000/60/ЕО; призовава Комисията, при прилагането на 

Рамковата директива за водите 2000/60/ЕО да спазва Директива 92/43/ЕИО за 

опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, за да се 

гарантира по-устойчиво управление на водите; подчертава, че в тази връзка следва 

да се предпочита сътрудничеството пред регулирането; 

12. счита, че предизвикателството на оставащите „бели петна“ в мобилното покритие 

на региона може да се превърне във възможност както за екотуризъм, така и за 

медицински изследвания; 

13. припомня, че интегрираното управление на водните ресурси е един от ключовите 

фактори за устойчивото развитие на Алпите; припомня, че природните рискове, 

включително свързаните с водата рискове, биха могли да имат странични 

последици за равнинните и застроените зони; поради това подчертава 

необходимостта да се засилят обменът на най-добри практики и презграничното 

сътрудничество, във връзка с платформата в областта на управлението на водите от 

Алпийската конвенция, между националните органи, отговарящи за управление на 

водните и речните басейни, с цел посрещане на общите предизвикателства, 
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породени от изменението на климата; 

14. счита, че инвестициите следва да се насочват към равния и ефективен достъп до 

здравеопазване за цялото население на региона; 

15. счита, че е необходимо, предвид икономическото значение на туризма за целия 

регион на Алпите, да продължи да се подкрепя развиването на екотуризъм; изтъква, 

въз основа на най-добрите практики, като например туристическата платформа 

„Алпийски перли“, създадена като част от финансирания от ЕС проект „Мобилност 

в Алпите“, постиженията до момента, които следва да се доразвият; 

16. счита, че е необходимо да се предвидят политики за енергийна ефективност и 

пестене на енергия, както и политики за насърчаване на възобновяемите и 

устойчивите алтернативни енергийни източници чрез правилното управление на 

водните ресурси, горските ресурси и свързаните с ландшафта ресурси; счита, че е 

важно да се разшири моделът на децентрализирано и местно производство и 

доставяне на енергия, наред с другото, чрез интеграция в мрежата и съхранение; 

поради това призовава за повече инициативи за изследвания в тази област, насочени 

към специфичните нужди на планинските райони; подчертава значението на 

насърчаването на потребителите, предприятията и публичните органи да инвестират 

в енергия от възобновяеми източници като начин за повишаване на енергийната 

сигурност и за предотвратяване на енергийната бедност; подчертава значението на 

водноелектрическите централи за енергийните доставки в планинските региони и 

призовава местните администрации да насърчават използването на 

водноелектрическа енергия, както и други възобновяеми източници, за нуждите на 

населението; 

17. изразява съжаление, че земеделската земя става все по-оскъдна поради 

използването ѝ за неселскостопански цели като пътно строителство и 

предназначаването на земи за застрояване; призовава за създаването на практически 

схеми за подпомагане и изисквания за гарантиране в дългосрочен план на 

наличието на земя, която да се използва за селското и горското стопанство; 

подчертава, че въпросът за използването на земята е от критично важно значение в 

по-урбанизираните райони; настоятелно призовава в тази връзка за устойчиво 

управление на използването на земята и урбанизацията, които потребяват ценни 

природни ресурси; 

18. призовава за цялостен подход към бъдещото планиране и прилагане на политиката в 

областта на транспорта и околната среда в Алпите, така че постигането на обща цел 

да не бъде застрашено от последиците от арбитраж и прехвърляне; 

19. изразява съжаление относно недостатъчната достъпност на икономическите зони, 

което подкопава ефективното планинското земеделие в Алпите и съответно 

конкурентоспособността на тези региони; настоятелно призовава Комисията и 

държавите членки да създадат подходяща инфраструктурна система, което следва 

да включва разработване на подходящи селскостопански и горски пътища и 

високопланински пътеки и достъп до високоскоростна мрежа за мобилни данни в 

регионите на Алпите; 

20. насочва вниманието към значението на устойчивия туризъм, ориентиран към 
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опазване на биологичното разнообразие и зачитането на екосистемите, както се 

вижда от добрия пример, даден от парковете; 

21. подчертава значението на защитените зони за пораждане на инициативи за защита 

на околната среда, както е посочено в Алпийската конвенция; счита, че е 

необходимо да се изготви политика, която да определи парковете като места, в 

които да се насърчават дейности по опазване на околната среда; счита, че 

защитените зони представляват особено чувствителни зони за хората и природата; 

изразява увереност, че те могат да придобият трансгранично измерение по 

отношение на развиването и прилагането на най-добри практики, които съчетават 

защитата на местообитанията с новата устойчива икономика (биологично и 

висококачествено земеделие, популяризиране на местните продукти, екотуризъм и 

екологосъобразна мобилност, управление на дивата природа и др.), и че могат да се 

въведат в целия региона на Алпите и извън него; 

22. отбелязва, че по отношение на транспорта е необходимо да се намерят начини, в 

рамките на устойчива мобилност, за създаване на възможност за подходящ достъп 

до най-изолираните райони, които често са все по-изоставени; 

23. счита за необходимо да се развие инфраструктура за нови устойчиви видове 

транспорт, да се прилагат политики за споделяне на стоки и услуги, както и да се 

насърчава свързаността в по-слабо развитите райони, а също и развитието на 

дистанционния труд; 

24. отбелязва, че управлението и повторното заселване на грабливи птици и хищници в 

региона на Алпите се извършват на национално и на местно равнище, въпреки че 

тези видове не признават административните граници, и че миграцията е по своето 

естество трансгранично явление в региона на Алпите; счита, че е важно в рамките 

на стратегията за региона на Алпите и във връзка с платформата „Едрите хищници 

и дивите копитни животни“ от Алпийската конвенция да се засилят обменът на най-

добри практики в тази област; 

25. счита, че местните общности, регионалните органи и гражданското общество, 

включително икономическите участници като местните заинтересовани страни в 

областта на селското и горското стопанство, следва да участват във вземането на 

решения в рамките на открита, прозрачна и осигуряваща информация процедура; 

26. подчертава колко е важно стратегията за Алпите да бъде съгласувана с 

инициативите за сътрудничество като Алпийската конвенция и свързаните с нея 

протоколи, както и да се отчита съществуващото транснационално сътрудничество 

и изграждането на мрежи в тази област, за да се осъществят общите политики и 

цели; 

27. изтъква, че активното селско и горско стопанство са от съществено значение за 

опазването на биологичното разнообразие в региона на Алпите, като в същото 

време осигуряват значителен принос за други сектори, като например туризма; 

28. призовава за целенасочени подходи към финансирането от страна на държавите 

членки и на Европейския съюз по отношение на макрорегионалните политики като 

част от стратегията за региона на Алпите; 
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29. счита, че е необходимо да се засили ролята на местните и регионалните органи в 

изпълнението на политиките на ЕС и да се постави принципът на многостепенно 

управление в центъра на планирането и изпълнението на стратегията за региона на 

Алпите; 

30. призовава Комисията да въведе пределно допустими стойности за емисиите на шум 

в алпийския транспорт на стоки и по-силни схеми за стимулиране, за да се насърчат 

инвестициите в мерки за намаляване на шума за основните транспортни пътища; 

31. призовава за въвеждането на принципа на реалните разходи и принципа на 

интернализиране на външните разходи във връзка със съществуващите и бъдещите 

регулаторни мерки по отношение на данъци, налози и такси за ползване на 

инфраструктурата, като се вземат предвид всеобхватната стратегия за региона на 

Алпите и необходимостта да се избегнат последиците от прехвърляне и арбитраж; 

32. призовава за разработване на макрорегионална стратегия за региона на Алпите, 

която ще позволи устойчивото използване на земята и природата, и следователно 

икономическо пространство и местообитание, базирани на съвместното 

съществуване между природата и хората, така че да се избегне по-нататъшно 

обезлюдяване, което би имало отрицателно въздействие върху опазването на 

природата и ландшафта. 
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