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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer 

Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 

det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at Unionen i henhold til artikel 11, 191 og 193 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har kompetence til at træffe foranstaltninger 

på alle områder af miljøpolitikken såsom luft- og vandforurening, vandforvaltning og 

klimaforandringer; 

B. der henviser til, at artikel 1, stk. 1, i direktiv 2002/29/EF1 gør det klart, at der bør udvikles 

en fælles fremgangsmåde i Den Europæiske Union "med henblik på, på et prioriteret 

grundlag, at undgå, forebygge eller begrænse de skadelige virkninger, herunder gener, der 

skyldes eksponering for ekstern støj"; 

C. der henviser til, at Alpekonventionen om bæredygtig udvikling og beskyttelse af Alperne 

er undertegnet af Alpelandene (Frankrig, Italien, Liechtenstein, Monaco, Slovenien, 

Schweiz, Tyskland og Østrig) og EU; 

D. der henviser til, at miljøpolitikken af natur er tværfaglig, og til at de valg, der træffes 

inden for de forskellige sektorer af strategien for Alperegionen, skal forene miljømæssig 

bæredygtighed og økonomisk udvikling; der henviser til, at politikkerne til bekæmpelse 

af klimaforandringer og bevarelse af biodiversitet også bør sikre robuste økosystemer og 

levesteder, der er tilstrækkeligt forbundne til, at arterne kan migrere; 

E. der henviser til, at Alperegionen er EU's næststørste område med hensyn til biodiversitet 

og udgør et af Europas største afvandingsområder, samt at vandet er vigtigt ikke kun for 

produktionen af vandkraft, men også for kunstvanding af landbrugsarealer, bæredygtig 

forvaltning af skove, bevarelsen af biodiversitet og landskabet og forsyning af 

drikkevand; 

F. der henviser til, at landbrug og turisme i Alperegionen har stor indvirkning på bevarelsen 

af miljøet, kulturlandskaberne og biodiversiteten; 

G. der henviser til, at områdets historiske og kulturelle arv er en af dets vigtigste værdier; 

H. der henviser til, at Europa-Parlamentet den 23. maj 2013 vedtog en beslutning om en 

makroregional strategi for Alperne2; 

1. understreger, at Alperne er et natur- og kulturmiljø, som er hjem og arbejdsplads for 

næsten 14 mio. mennesker, samt en betydelig turistdestination, som tiltrækker ca. 120 

mio. gæster om året; 

2. bemærker successen med visse landbrugsmodeller i Alperegionen, som kombinerer 

                                                 
1 Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj - 

Kommissionens erklæring i Forligsudvalget vedrørende direktivet om vurdering og styring af ekstern støj, EUT 

L 189 af 18.7.2002, s. 12. 
2 EUT C 55 af 12.2.2016, s. 117. 
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fødevareproduktion, skovbrug, beskyttelse af landskab, der anvendes til turisme, samt 

tilrådighedsstillelse af økosystemtjenester såsom lavinebeskyttelse; mener, at disse 

modeller, som tjener flere forskellige formål og har lav miljøindvirkning, bør udbredes, 

hvor det er hensigtsmæssigt; 

3. anerkender, at Alperegionen med sine udstrakte naturlige landskaber er et 

samfundsøkonomisk område med turismepotentiale; bemærker dens enestående 

mangfoldighed af økosystemer, som rækker fra højland til sletteland og helt til 

Middelhavets kyst, og som omfatter yderst følsomme akvatiske økosystemer såsom søer, 

floder og bække; fremhæver, at regionen er yderst rig på biodiversitet samt 

naturressourcer som vand og tømmer, og at den bør beskyttes; 

4. værdsætter, at regionerne er tæt inddraget i EU-strategien for Alperegionen; 

5. mener, at der bør være særlig opmærksomhed omkring at bevare bosætningen i tyndt 

beboede områder i regionen; 

6. bemærker, at Alperegionen både rummer meget tætbefolkede og urbaniserede områder og 

tyndt befolkede landbrugsområder i bjergene; mener, at strategien bør rumme 

sammenhængende foranstaltninger for hele regionen og samtidig tage hensyn til de 

strukturelle forskelle, der er karakteristiske for den, og at den især bør fokusere på de 

alpine bjergområder, da de besidder et umådeligt potentiale for bæredygtig økonomisk 

vækst; påpeger, at affolkningen af landdistrikterne er en af årsagerne til den 

hydrogeologiske ustabilitet, som kan få følger for hele regionen (oversvømmelser, 

jordskred); understreger den centrale rolle, som velfærdstjenester spiller for bæredygtig 

vækst og for at vende affolkningen i bjergområder, og fremhæver behovet for at gøre 

EU's civilbeskyttelsesmekanisme mere kendt; 

7. påpeger, at landbruget i bjergområderne er meget vigtigt for at kunne opretholde den 

geologiske stabilitet i Alperne; bemærker imidlertid, at bjerglandbrug er udsat for 

klimarelaterede naturkatastrofer såsom oversvømmelser, laviner og jordskred; kræver 

derfor fremme af risikoforebyggende foranstaltninger (f.eks. oversvømmelsessikring); 

8. mener, at klimaforandringerne indebærer alvorlige risici for hydrogeologisk ubalance og 

for biodiversiteten; understreger, at de stigende temperaturer er en alvorlig trussel mod de 

arters overlevelse, der lever i højderne, og at gletschernes bortsmeltning også giver 

anledning til bekymring, da det har stor indvirkning på grundvandsreserverne; påpeger 

derfor behovet for en makroregional politik for tilpasning til klimaforandringerne og for 

beskyttelse og bæredygtig forvaltning af Alpernes floder, søer og bække;  

9. mener, at det er vigtigt at fremme klimapolitikker baseret på produktions- og 

forbrugsmønstre, der følger principperne for den cirkulære økonomi og korte kredsløb i 

fødevareforsyningen, og at lægge vægt på en rationel udnyttelse og genanvendelse af 

lokale materialer og naturressourcer, herunder spildevand og affald fra landbruget, og 

deling af tjenester, hvilket kan fremmes gennem grønne offentlige udbud, samt fremme af 

tætte forbindelser mellem producenter og forbrugere på lokalt plan; minder om, at 

forvaltningen af risici, der skyldes klimaforandringer, bør tage højde for 

Alpesamfundenes strukturelle og organisatoriske sårbarhed; understreger behovet for at 

styrke udvekslingen af bedste praksis og grænseoverskridende samarbejde om styring af 

klimarisici under hensyntagen til alle territoriale særforhold; 
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10. finder det nødvendigt, at de regioner, der deltager i strategien, udnytter EU-midlerne i 

overensstemmelse med samhørighedspolitikken og fremmer miljørelaterede 

investeringer, der som målsætning bl.a. har modvirkning af og tilpasning til 

klimaforandringerne og afværgelse af hydrogeologisk ubalance samt et bæredygtigt 

skovbrug, landbrug (herunder økologisk landbrug) og kvægbrug, hvilket alt sammen 

spiller en vigtig rolle i arealforvaltningen; 

11. understreger, at der ikke gøres nok for at nå målsætningerne i vandrammedirektivet 

2000/60/EF; opfordrer Kommissionen til ved gennemførelsen af vandrammedirektivet 

2000/60/EF at tage højde for direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde 

dyr og planter for at sikre en mere bæredygtig vandforvaltning; understreger, at 

samarbejde i den forbindelse bør have forrang for regulering; 

12. mener, at problemet med de tilbageværende "hvide pletter" i mobildækningen i regionen 

kan omdannes til en mulighed både for økoturisme og lægevidenskabelig forskning; 

13. minder om, at en integreret forvaltning af vandressourcerne er et af midlerne til at sikre 

en bæredygtig udvikling i Alperne; minder om, at naturlige risici, herunder forbundet 

med vand, kan have en afsmittende virkning på sletteland og bebyggede områder; 

understreger derfor behovet for at fremme udveksling af bedste praksis og samarbejde på 

tværs af grænserne i forbindelse med Alpekonventionens platform for vandforvaltning 

mellem de nationale organer, der er ansvarlige for forvaltningen af vand og 

afstrømningsområder, for at kunne tage hånd om de fælles udfordringer, som 

klimaforandringerne medfører; 

14. mener, at der bør kanaliseres investeringer hen imod lige og effektiv adgang til sundhed 

for hele befolkningen i regionen; 

15. finder det nødvendigt i betragtning af turismens betydning for hele Alperegionen at 

vedblive med at støtte udviklingen af "blød" turisme; henviser på grundlag af bedste 

praksis såsom turismeplatformen "Alpine Pearls", der er skabt som led i det EU-

finansierede projekt Alps Mobility, til de hidtidige resultater, som der bør bygges videres 

på; 

16. finder det nødvendigt med politikker for energieffektivitet og -besparelse og til fremme af 

vedvarende og alternativ energi gennem en forsvarlig forvaltning af vand-, skovbrugs- og 

landbrugsressourcer; finder det vigtigt at udvide modellen for decentraliseret og lokal 

energiproduktion og -forsyning gennem bl.a. netintegration og lagring; opfordrer derfor 

til flere forskningsinitiativer på dette område, som er rettet mod de særlige behov i 

bjergområder; understreger betydningen af at tilskynde forbrugere, virksomheder og 

offentlige myndigheder til at investere i vedvarende energi som middel til at øge 

energisikkerheden og forebygge energifattigdom; understreger betydningen af vandkraft 

for energiforsyning i bjergområder og opfordrer de lokale forvaltninger til at fremme 

anvendelse af vandkraft samt andre vedvarende kilder til dækning af befolkningens 

behov; 

17. finder det beklageligt, at der er en stigende knaphed på landbrugsland på grund af ikke 

landbrugsmæssig udnyttelse såsom vejanlæg og udlægning til bebyggelse, kræver, at der 

udarbejdes praktisk orienterede støtteordninger og krav, der kan sikre en bæredygtig 

adgang til arealer til land- og skovbrugsdrift; understreger, at spørgsmålet om 
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arealudnyttelse er meget kritisk i de mere urbaniserede områder; opfordrer derfor 

indtrængende til, at arealudnyttelse og urbanisering, der lægger beslag på værdifulde 

naturressourcer, gennemføres på en bæredygtig måde; 

18. opfordrer til en holistisk tilgang til den fremtidige udformning og gennemførelse af den 

alpine transport- og miljøpolitik, således at indsatsen for at nå fælles mål ikke bliver truet 

af vilkårlighed og omlægninger; 

19. beklager den utilstrækkelige adgang til økonomiske områder, hvilket vanskeliggør et 

effektivt bjerglandbrug i Alperne og dermed konkurrenceevnen i disse regioner; 

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at skabe et passende infrastruktursystem, 

hvori bør indgå udvikling af passende land- og skovbrugsveje og stier i bjergene og 

adgang til højhastighedsdatanet for Alperegionen; 

20. gør opmærksom på vigtigheden af en bæredygtig turisme, som bygger på hensyntagen til 

biodiversiteten og respekt for økosystemerne i overensstemmelse med det gode 

eksempel, der ses i naturparkerne; 

21. understreger betydningen af beskyttede områder, der kan afføde 

miljøbeskyttelsesinitiativer som skitseret i Alpekonventionen; finder det nødvendigt med 

en politik, der udpeger naturparker som steder, hvor der skal fremmes 

miljøbeskyttelsesaktiviteter; mener, at beskyttede områder er særligt følsomme områder 

for mennesker og natur; er overbevist om, at de kan antage en grænseoverskridende 

dimension med hensyn til udvikling og gennemførelse af bedste praksis, som kombinerer 

beskyttelse af levesteder med bæredygtig økonomi (økologisk og kvalitetsbetonet 

landbrug, fremme af lokale produkter, blød turisme og mobilitet, vildtpleje mv.), og som 

kan eksporteres til alle dele af Alperegionen og hinsides denne; 

22. bemærker, at der med hensyn til transport er behov for måder, hvorpå der kan sikres 

passende adgang til de mest marginale områder, som ofte bliver stadig mere affolket, 

inden for en ramme af bæredygtig mobilitet; 

23. finder det nødvendigt at udvikle infrastruktur, der fokuserer på nye bæredygtige 

transportformer, at gennemføre politikker til deling af varer og tjenester og at fremme 

konnektivitet i de mindst udviklede områder samt at fremme udviklingen af telearbejde; 

24. bemærker, at forvaltning og genudsættelse af rovfugle og rovdyr i Alperegionen foregår 

på nationalt og lokalt plan, selv om disse arter ikke kender til administrative grænser, og 

at migration naturligt er et grænseoverskridende fænomen i Alperegionen; finder det 

nødvendigt som led i Alpestrategien og i forbindelse med Alpekonventionens platform 

for større rovdyr og vilde hovdyr at styrke udvekslingen af bedste praksis på dette felt; 

25. mener, at de lokale og regionale myndigheder, civilsamfundet og de økonomiske aktører, 

f.eks. lokale landbrugs- og skovbrugsaktører, bør inddrages i beslutningstagningen i en 

åben, gennemsigtig og informeret proces; 

26. understreger betydningen af, at Alpestrategien bringes i overensstemmelse med 

samarbejdsinitiativer som Alpekonventionen og de efterfølgende protokoller hertil, samt 

af at der tages højde for eksisterende tværnationalt samarbejde og netværk på dette 

område, for at kunne nå fælles politikker og mål; 
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27. påpeger, at et aktivt landbrug og skovbrug er afgørende for at kunne bevare 

biodiversiteten i Alperegionen og samtidig yder et vigtigt bidrag til andre sektorer såsom 

turismen. 

28. opfordrer til, at medlemsstaterne og Den Europæiske Union anlægger en målrettet 

finansieringsstrategi for de makroregionale politikker under Alpestrategien; 

29. finder det nødvendigt at styrke de lokale og regionale myndigheders rolle i 

gennemførelsen af EU-politikker og at sætte princippet om flerniveaustyring i centrum 

for planlægningen og gennemførelsen af Alpestrategien; 

30. opfordrer Kommissionen til at indføre støjemissionsgrænser for godstransport i Alperne 

samt kraftigere tilskyndelsesordninger for at fremme investeringer i 

støjreduktionsforanstaltninger på de overordnede transportruter; 

31. opfordrer til indførelse af principperne om faktiske omkostninger og om internalisering af 

eksterne omkostninger i eksisterende og fremtidige foranstaltninger vedrørende skatter, 

afgifter og gebyrer for benyttelse af infrastruktur under hensyntagen til den overordnede 

strategi for Alperegionen og behovet for at undgå vilkårlighed og omlægninger; 

32. opfordrer til en makroregional Alpestrategi, som muliggør en bæredygtig areal- og 

naturudnyttelse og dermed et økonomisk område og en biosfære, der bygger på 

sameksistens mellem natur og mennesker, for at undgå yderligere affolkning, hvilket vil 

være skadeligt for natur- og landskabsbeskyttelsen. 



 

PE575.216v02-00 8/8 AD\1091953DA.doc 

DA 

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING 
I RÅDGIVENDE UDVALG 

Dato for vedtagelse 19.4.2016    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

64 

1 

0 

Til stede ved den endelige afstemning - 

medlemmer 

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, 

Biljana Borzan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Alberto Cirio, 

Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique 

Delahaye, Jørn Dohrmann, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, 

Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, 

Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, 

Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin 

Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert 

Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, 

Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, 

Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Tibor Szanyi, Estefanía 

Torres Martínez, Dame Glenis Willmott, Damiano Zoffoli 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

Paul Brannen, Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Elena Gentile, 

Martin Häusling, Krzysztof Hetman, Merja Kyllönen, Mairead 

McGuinness, Gesine Meissner, Ulrike Müller, James Nicholson, 

Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Keith Taylor, 

Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere (forretningsordenens art. 

200, stk. 2) 

Angel Dzhambazki, Bronis Ropė, Marco Valli 

 
 


