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ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval 

regionaalarengukomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 11, 191 ja 193 kohaselt on liidul 

volitused võtta meetmeid kõigis keskkonnapoliitika valdkondades, nagu õhu- ja 

veereostus, jäätmekäitlus ja kliimamuutused; 

B. arvestades, et direktiivi 2002/49/EÜ1 artiklis 1 on selgelt sätestatud, et Euroopa Liidus 

tuleb määratleda ühtne lähenemisviis, et „vältida, ennetada või vähendada 

keskkonnamüraga kokkupuutumisest tingitud kahjulikke mõjusid, sealhulgas häirivust, 

nende tähtsuse järjekorras“; 

C. arvestades, et Alpi piirkonna riigid (Austria, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, 

Liechtenstein, Monaco, Sloveenia ja Šveits) ja EL on alla kirjutanud Alpi konventsioonile, 

mis näeb ette Alpi piirkonna jätkusuutlikku arengut ja kaitset; 

D. arvestades keskkonnapoliitika valdkonnaülesust ja seda, et Alpi piirkonna strateegia 

valikul tuleb ühendada keskkonnasäästlikkus ja majanduslik areng; arvestades, et 

kliimamuutuste leevendamise ja bioloogilise mitmekesisuse poliitikas on vaja tagada 

ökosüsteemide vastupanuvõime piisavate elupaikade ühenduvusega, et võimaldada liikide 

rännet; 

E. arvestades, et Alpi piirkond on bioloogilise mitmekesisuse seisukohast Euroopas suuruselt 

teine ja moodustab ühe Euroopa peamistest valgaladest, kus vesi ei ole tähtis mitte ainult 

hüdroenergia, vaid ka põllumajandusmaa niisutamise, metsade jätkusuutliku 

majandamise, bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku säilitamise ning joogiveega 

varustamise jaoks; 

F. arvestades, et põllumajandusel ja turismil on Alpi piirkonnas keskkonna, traditsiooniliste 

maastike ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisel väga suur mõju; 

G. arvestades, et selle piirkonna ajaloo- ja kultuuripärand on üks tema peamisi varasid; 

H. arvestades, et Euroopa Parlament võttis 23. mail 2013. aastal vastu resolutsiooni Alpide 

makropiirkondliku strateegia kohta2; 

1. rõhutab, et Alpid on looduslik keskkond, kus elab ja töötab ligi 14 miljonit ühise 

kultuuritaustaga inimest, aga see on ka tähtis turismisihtpunkt, kuhu saabub igal aastal 

umbes 120 miljonit külalist; 

2. märgib, et mõned Alpi piirkonna põllumajanduslikud mudelid, milles on ühendatud 

toidutootmine, metsandus, maastiku kaitsmine turismi eesmärgil ja ökosüsteemiteenuste 

osutamine, nagu kaitse lumelaviinide eest, on olnud edukad; on veendunud, et neid 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra 

hindamise ja kontrollimisega – Komisjoni avaldus direktiiviga seotud lepituskomitees, mis käsitleb 

keskkonnamüra hindamist ja kontrollimist, ELT L 189, 18.7.2002, lk12. 
2 ELT C 55, 12.2.2016, lk 117. 
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mudeleid, millel on mitu eesmärki ja vähene keskkonnamõju, tuleks igal võimalikul juhul 

edasi arendada; 

3. tunnistab, et Alpi piirkond on oma tohutute looduslike maastikega turismipotentsiaaliga 

sotsiaalmajanduslik piirkond; juhib tähelepanu selle piirkonna ökosüsteemide erakordsele 

mitmekesisusele alates mägipiirkondadest kuni tasandikeni ja isegi Vahemere rannikuni 

ning seal olevatele tundlikele veeökosüsteemidele, nagu järved, jõed ja ojad; märgib, et 

piirkond on bioloogilise mitmekesisuse, kuid ka loodusvarade poolest, nagu vesi ja puit, 

erakordselt rikas, ja seda tuleks säilitada; 

4. väljendab heameelt asjaolu üle, et nendele piirkondadele on ELi Alpi piirkonna strateegias 

suurt tähelepanu pööratud; 

5. on veendunud, et erilist tähelepanu tuleks pöörata piirkonna hõredalt asustatud alade 

asustuse säilitamisele; 

6. märgib, et Alpi piirkond hõlmab nii suuresti inimeste poolt rajatud linnakeskkonda kui ka 

hõredalt asustatud mägiseid maapiirkondi; on seisukohal, et strateegias peaksid sisalduma 

sidusad meetmed, mida rakendatakse kogu piirkonnas, kuid milles on võetud 

nõuetekohaselt arvesse piirkonna struktuuris esinevaid ebavõrdsusi, ning milles 

pööratakse tähelepanu peamiselt Alpi mägipiirkondadele, sest seal on tohutu jätkusuutliku 

majanduskasvu potentsiaal; märgib, et maapiirkondade elanikkond on üheks teguriks, mis 

on põhjustanud teatavate piirkondade hüdrogeoloogilise ebastabiilsuse, millel võib olla 

mõju kogu piirkonnale (üleujutused, maalihked); rõhutab hoolekandeteenuste keskset rolli 

jätkusuutlikus arengus ja mägipiirkondade rahvastikukao ärahoidmisel ning viitab 

vajadusele edendada paremini ELi kodanikukaitse mehhanismi; 

7. märgib, et mägipiirkondades on põllumajandusel Alpide hüdrogeoloogilise stabiilsuse 

seisukohalt väga suur tähtsus; märgib, et mägipiirkondade põllumajandust ähvardavad 

siiski kliimaga seotud looduskatastroofid, nagu üleujutused, lume- ja mudalaviinid; nõuab 

seepärast riskiennetusmeetmete edendamist (nt üleujutusvastase kaitse skeemid); 

8. on mures asjaolu pärast, et kliimamuutused kujutavad endast hüdrogeoloogilisele 

tasakaalule ja bioloogilisele mitmekesisusele tõsist ohtu; rõhutab, et temperatuuri tõus 

ohustab suurtel kõrgustel elavate liikide säilimist väga suurel määral ning et veel üks 

murettekitav probleem on liustike sulamine, sest sellel on suur mõju põhjaveevarudele; 

juhib seepärast tähelepanu vajadusele makropiirkondliku kliimamuutustega kohanemise 

poliitika ning Alpi piirkonna jõgede, järvede ja ojade kaitsmise ja jätkusuutliku 

majandamise järele; 

9. peab väga vajalikuks viia ellu kliimamuutuste poliitikat, mis põhineb sellistel tootmis- ja 

tarbimismustritel, mis on kooskõlas ringmajanduse põhimõtetega ja lühikeste toidutarne 

ahelatega, ning asetada rõhk kohalike materjalide ja loodusvarade, sh heitvee ja 

põllumajandusjäätmete ratsionaalsele kasutamisele ja korduskasutamisele ning 

keskkonnahoidlike riigihangete põhiste teenuste jagamisele ja tihedatele sidemetele 

kohalike tootjate ja tarbijate vahel; tuletab meelde, et kliimamuutustega seotud riskide 

ohjamisel tuleks võtta arvesse Alpi piirkonna ühiskonna struktuurset ja organisatsioonilist 

haavatavust; rõhutab vajadust kiirendada parimate tavade vahetust ja piiriülest koostööd 

kliimaga seotud riskide ohjamises, võttes arvesse kõiki territoriaalselt tundlikke küsimusi; 



 

AD\1091953ET.doc 5/8 PE575.216v02-00 

 ET 

10. peab vajalikuks, et strateegiaga hõlmatud piirkonnad kasutaksid liidu rahalisi vahendeid 

kooskõlas ühtekuuluvuspoliitikaga ja edendaksid keskkonnaga seotud investeeringuid, 

mille eesmärkide hulka kuuluvad kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine 

ning hüdrogeoloogilise ebastabiilsuse vastased meetmed, kuid ka säästev metsandus, 

turism, põllumajandus (sh mahepõllumajandus) ja karjakasvatus, mis kõik omavad maa 

majandamises olulist rolli; 

11. rõhutab, et vee raamdirektiivi 2000/60/EÜ eesmärkide saavutamiseks ei ole tehtud 

piisavalt pingutusi; palub komisjonil vee raamdirektiivi 2000/60/EÜ rakendamisel jälgida 

direktiivi 92/43/EÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 

kohta, et tagada säästvam veemajandus; rõhutab, et nii toimides tuleks reguleerimisele 

eelistada koostööd; 

12. on seisukohal, et probleemi, mis seisneb mobiililevi üksikute nn valgete laikude säilimises 

piirkonnas, saab muuta nii ökoturismi kui ka meditsiinilisi uuringuid silmas pidades 

hoopis võimaluseks; 

13. tuletab meelde, et veevarude terviklik majandamine on Alpi piirkonna jätkusuutliku 

arengu üks põhitingimusi; tuletab meelde, et loodusega seotud ohtudel, sh veega seotud 

ohtudel, võib olla tasandikele ja hoonestatud aladele ülekanduv mõju; rõhutab seetõttu 

vajadust tihendada seoses Alpi konventsiooni veemajandusplatvormiga parimate tavade 

vahetust ja piiriülest koostööd riigiasutuste vahel, kes vastutavad veemajanduse ja 

vesikondade eest, et tegelda kliimamuutustest tingitud ühiste probleemidega; 

14. on seisukohal, et investeeringud tuleks suunata sellele, et piirkonna kogu elanikkonnal 

oleks võrdne ja tulemuslik juurdepääs tervishoiule; 

15. leiab, arvestades turismi majanduslikku tähtsust kogu Alpi piirkonna jaoks, et on vaja 

jätkata nn pehme turismi arengu toetamist; juhib tähelepanu parimatel tavadel 

põhinevatele saavutustele, millest tuleks lähtuda, näiteks turismiplatvorm „Alpine Pearls“, 

mis loodi ELi rahastatud projekti „Alps Mobility“ raames, 

16. peab vajalikuks näha ette energiatõhususe ja -säästmise poliitika ning poliitika, mille abil 

oleks võimalik tänu vee-, metsa- ja maastikuvarade nõuetekohasele majandamisele 

edendada taastuvaid ja säästvaid alternatiivseid energiaallikaid; peab tähtsaks laiendada 

detsentraliseeritud ja kohaliku energiatootmise ja -varustuse mudelit, muu hulgas 

võrkudega sidumise ja energia säilitamisega; nõuab seetõttu rohkem selle valdkonna 

uuringuid, milles pühendataks erilist tähelepanu mägipiirkondade konkreetsetele 

vajadustele; rõhutab, kui oluline on innustada tarbijaid, ettevõtteid ja riigiasutusi 

investeerima taastuvenergiasse kui võimalusse suurendada energiajulgeolekut ja hoida ära 

kütteostuvõimetust; rõhutab, kui oluline on hüdroenergia mägipiirkondade 

energiavarustusele, ja nõuab, et kohalikud omavalitsused edendaksid elanikkonna 

vajaduste rahuldamiseks hüdroenergia ja ka muude taastuvallikate kasutamist; 

17. peab kahetsusväärseks, et põllumajandusliku maa pindala muutub maa 

mittepõllumajanduslikul otstarbel kasutamise tõttu (nt tee-ehitus ja ehitusmaana 

määratlemine) järjest väiksemaks; nõuab praktilise toetuse skeemide ja nõuete 

kehtestamist, et tagada maa pikaajaline kättesaadavus põllumajandusmaana ja metsana 

kasutamiseks; toonitab, et maa kasutamise küsimus on linnastunud piirkondades kriitilise 

tähtsusega; nõuab seetõttu, et maakasutust ja linnastumist, milles kasutatakse väärtuslikke 
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loodusvarasid, viidaks ellu jätkusuutlikult; 

18. nõuab, et Alpi transpordi- ja keskkonnapoliitika tulevane kujundamine ja rakendamine 

oleks terviklik, et arbitraaži- ja siirdemõju ei ohustaks ühise eesmärgi saavutamist; 

19. peab rasket ligipääsu majanduspiirkondadele kahetsusväärseks, sest see kahjustab tõhusat 

mägipõllumajandust Alpides ja seega ka nende piirkondade konkurentsivõimet; nõuab 

tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid looksid asjakohase taristusüsteemi, mis hõlmaks 

sobivate põllu- ja metsateede ning Alpi radade arendamist ning juurdepääsu kiirele 

mobiilandmesidevõrgule Alpi piirkonnas; 

20. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on säästev turism, mis lähtub bioloogilise 

mitmekesisuse kaitsmisest ja austusest ökosüsteemide vastu, mida on näidanud parkide 

hea eeskuju; 

21. rõhutab, kui olulised on kaitsealad keskkonnakaitsega seotud algatustele hoo andmisel, 

nagu on sätestatud Alpi konventsioonis; peab vajalikuks koostada selline poliitika, milles 

pargid määratletakse aladena, kus saab edendada keskkonnakaitsealast tegevust; on 

veendunud, et kaitsealad on inimeste ja looduse seisukohast eriti tundlikud alad; on 

veendunud, et need võivad saada elupaikade kaitset ja säästvat majandust (mahe- ja 

kvaliteetne põllumajandus, kohalike toodete edendamine, nn pehme turism ja liikuvus, 

looduslike liikide majandamine jne) ühendavate parimate tavade arendamise ja 

rakendamise tulemusena piiriülese mõõtme ning neid saab laiendada kõikidesse Alpi 

piirkonna osadesse ja isegi kaugemale; 

22. märgib, et transpordiga seoses on vaja leida viisid, mis võimaldaksid säästva liikuvuse 

raames korralikku juurdepääsu kõige äärepoolsematesse piirkondadesse, mida hüljatakse 

järjest rohkem; 

23. peab vajalikuks arendada uute säästvate transpordiliikide taristut, rakendada kaupade ja 

teenuste jagamise poliitikat, edendada ühendatust vähim arenenud piirkondades ning 

soodustada kaugtöö arendamist; 

24. märgib, et röövlindude ja -loomade majandamist ja reintroduktsiooni Alpi piirkonnas 

viiakse ellu riiklikul ja kohalikul tasandil, kuid need liigid ei tunnista halduspiire, ning et 

ränne on Alpi piirkonnas piiriülene nähtus; peab ülimalt vajalikuks, et selles valdkonnas 

tihendataks Alpi piirkonna strateegia ning Alpi konventsiooni suurkiskjate, metsikute 

kabjaliste ja sotsiaalplatvormi raames parimate tavade vahetust; 

25. on veendunud, et kohalikud kogukonnad, piirkondlikud asutused ja kodanikuühiskond, sh 

sellised majandustegevuses osalejad nagu kohaliku põllumajanduse ja metsanduse 

sidusrühmad, peaksid olema kaasatud avatud, läbipaistva ja teadliku protsessi kaudu 

otsuste tegemisse; 

26. rõhutab, kui tähtis on Alpi strateegia kooskõlla viimine selliste koostööalgatustega nagu 

Alpi konventsioon ja selle hilisemad protokollid, aga ka asjaomases valdkonnas toimuva 

rahvusvahelise koostöö ja võrkude loomise arvestamine, et jõuda ühise poliitika ja 

eesmärkide täitmiseni; 

27. märgib, et aktiivne põllumajandus ja metsandus on bioloogilise mitmekesisuse 
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säilitamiseks Alpi piirkonnas hädavajalikud ning annavad samas ka olulise panuse 

muudesse sektoritesse, nt turismi; 

28. nõuab, et Alpi strateegia alla kuuluva makromajandusliku poliitika rahastamine 

liikmesriikide ja Euroopa Liidu poolt toimuks eesmärgipärase käsituse alusel; 

29. peab vajalikuks tugevdada kohalike ja piirkondlike asutuste rolli ELi poliitika 

rakendamisel ning asetada mitmetasandilise valitsemise põhimõte Alpi strateegia 

planeerimise ja rakendamise keskmesse; 

30. palub komisjonil kehtestada Alpi kaubaveol mürareostuse piirmäärad ja mõjuvamad 

soodustusmehhanismid, et ergutada investeerimist müra vähendamise meetmetesse 

peamistel veomarsruutidel; 

31. nõuab, et makse, lõive ja taristu kasutamise tasusid käsitlevates olemasolevates ja 

tulevastes reguleerivates meetmetes kehtestataks tegelike kulude põhimõte ja väliskulude 

arvessevõtmise põhimõte, võttes arvesse Alpi piirkonna laiahaardelist strateegiat ja 

vajadust ära hoida siirde- ja arbitraažimõju; 

32. nõuab sellist makropiirkondlikku Alpi piirkonna strateegiat, mis võimaldaks maa ja 

looduse säästvat kasutamist ja seega majanduspiirkonda ja biosfääri, mis põhinevad 

looduse ja inimese kooseksisteerimisel, et ära hoida elanikkonna edasist väljarännet, 

millel on kahjulik mõju looduse ja maastiku kaitsele. 
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