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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de Europese Unie krachtens de artikelen 11, 191 en 193 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) de bevoegdheid heeft om op te 

treden op alle gebieden van het milieubeleid, zoals lucht- en watervervuiling, afvalbeheer 

en klimaatverandering; 

B. overwegende dat artikel 1, lid 1, van Richtlijn 2002/49/EG1 duidelijk maakt dat er in de 

Europese Unie een gemeenschappelijke aanpak moet worden ontwikkeld "om op basis 

van prioriteiten de schadelijke gevolgen, hinder inbegrepen, van blootstelling aan 

omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen of te verminderen"; 

C. overwegende dat de Alpenovereenkomst door de Alpenlanden (Oostenrijk, Frankrijk, 

Duitsland, Italië, Liechtenstein, Monaco, Slovenië en Zwitserland) en door de EU werd 

ondertekend met het oog op de duurzame ontwikkeling en de bescherming van de Alpen; 

D. overwegende dat milieubeleid een horizontaal karakter heeft en dat de keuzes die voor de 

Alpenstrategie worden gemaakt van dien aard moeten zijn dat duurzame ontwikkeling en 

economische ontwikkeling onderling verenigbaar zijn; overwegende dat in het kader van 

beleidsmaatregelen voor de beperking van klimaatverandering en het behoud van de 

biodiversiteit de veerkracht van ecosystemen moet worden veiliggesteld middels 

voldoende habitatconnectiviteit om de migratie van soorten mogelijk te maken; 

E. overwegende dat de Alpen de op één na grootste biodiversiteit in de Europese Unie 

herbergen en tot de belangrijkste waterwinningsgebieden in Europa behoren, en dat de 

watervoorraad niet alleen  belangrijk is voor de waterkrachtproductie, maar ook voor de 

bevloeiing van de landbouwgrond, het duurzame beheer van bossen, het biodiversiteits- en 

landschapsbehoud en de drinkwatervoorziening; 

F. overwegende dat landbouw en toerisme in de Alpenregio grote invloed hebben op de 

instandhouding van het milieu, de traditionele landschappen en de biodiversiteit; 

G. overwegende dat het historisch en cultureel erfgoed een van de voornaamste troeven van 

het gebied vormt; 

H. overwegende dat het Europees Parlement op 23 mei 2013 heeft aangenomen over een 

macroregionale strategie voor de Alpen2; 

1. wijst erop dat er in het Alpengebied ongeveer 14 miljoen mensen met eenzelfde cultuur 

wonen en werken en dat het gebied ook een belangrijke toeristische bestemming is, die 

jaarlijks zo'n 120 miljoen bezoekers trekt; 

                                                 
1 Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en 

beheersing van omgevingslawaai - Verklaring van de Commissie in het bemiddelingscomité voor de Richtlijn 

inzake de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai (PB L 189 van 18.7.2002, blz. 12). 
2  PB C 55 van 12.2.2016, blz. 117. 
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2. wijst op het succes van sommige landbouwmodellen in het Alpengebied die 

voedselproductie, bosbouw, bescherming van het landschap voor het toerisme en 

verlening van ecosysteemdiensten, zoals bescherming tegen lawines, met elkaar 

combineren; is van mening dat deze modellen, die verschillende doelen dienen een gering 

milieueffect hebben, in voorkomend geval moeten worden uitgebreid; 

3. beseft dat het Alpengebied met zijn grote reserve aan natuurlandschappen een sociaal-

economisch gebied met groot toeristisch potentieel is; wijst op de buitengewone 

verscheidenheid aan ecosystemen in het gebied, die variëren van hoogland tot laagland en 

zelfs tot Middellandse Zeekusten, en die ook zeer gevoelige aquatische ecosystemen 

omvatten zoals meren, rivieren en stromen; wijst erop dat de regio extreem rijk is aan 

biodiversiteit en aan natuurlijke rijkdommen zoals water en hout en dat die in stand 

gehouden moeten worden; 

4. is verheugd over het feit dat de regio's sterk betrokken zijn bij de EU-strategie voor het 

Alpengebied; 

5. is van mening dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan de bescherming van 

dunbevolkte gebieden in de regio; 

6. wijst erop dat in het Alpengebied in hoge mate verstedelijkte milieus naast dunbevolkte 

berggebieden bestaan; is van mening dat de strategie samenhangende acties moet 

omvatten die voor het hele gebied gelden, maar dat zij ook naar behoren rekening moet 

houden met de structurele verschillen die het gebied kenmerken en zich vooral moet 

richten op de bergachtige delen, aangezien die een enorm potentieel voor duurzame 

economische ontwikkeling hebben; wijst erop dat de ontvolking van het platteland een 

van de oorzaken is van de hydrogeologische destabilisatie in sommige streken die 

gevolgen kan hebben voor de hele regio (overstromingen, aardverschuivingen); wijst op 

de sleutelrol die sociale voorzieningen spelen bij duurzame groei en bij het tegengaan van 

de leegloop van berggebieden, en wijst op de noodzaak van betere bevordering van het 

Uniemechanisme voor civiele bescherming; 

7. wijst erop dat het bedrijven van landbouw in berggebieden zeer belangrijk is om de 

geologische stabiliteit van de Alpen te behouden; stelt echter vast dat de berglandbouw 

blootstaat aan door klimaatverandering veroorzaakte natuurrampen zoals overstromingen, 

lawines en modderstromen; roept daarom op tot de bevordering van preventiemaatregelen 

(zoals bescherming tegen overstromingen); 

8. is van mening dat de klimaatverandering ernstige gevaren inhoudt voor de 

hydrogeologische stabiliteit en de biodiversiteit; benadrukt dat de temperatuurstijgingen 

een ernstige bedreiging vormen voor het overleven van diersoorten die op grote hoogte 

leven en dat het smelten van de gletsjers een bijkomende reden tot bezorgdheid is, 

aangezien dat grote gevolgen heeft voor de grondwaterreserves; wijst daarom op de 

noodzaak van een macroregionaal beleid voor aanpassing aan de klimaatverandering en de 

bescherming en het duurzaam beheer van rivieren, meren en stromen in de Alpen; 

9. acht het onontbeerlijk een beleid inzake klimaatverandering te voeren dat gebaseerd is op 

productie- en consumptiepatronen die stroken met de beginselen van de 

kringloopeconomie en de korte levensmiddelenketens en de nadruk te leggen op rationeel 

gebruik en hergebruik van plaatselijke materialen en natuurlijke rijkdommen, met inbegrip 
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van afvalwater en landbouwafval, alsook op het delen van diensten die gestimuleerd 

worden door groene overheidsopdrachten en op de bevordering van een nauwe band 

tussen producenten en consumenten op plaatselijk niveau; herhaalt dat bij het beheer van 

de risico's in verband met de klimaatverandering aandacht moet worden besteed aan de 

structurele en organisatorische kwetsbaarheden van de Alpengemeenschappen; 

onderstreept dat de uitwisseling van goede praktijken en grensoverschrijdende 

samenwerking op het gebied van het beheer van de klimaatrisico's moeten worden 

versterkt, waarbij rekening moet worden gehouden met alle territoriale gevoeligheden; 

10. acht het noodzakelijk dat de regio's die bij de strategie betrokken zijn de EU-fondsen 

gebruiken in samenhang met het cohesiebeleid en investeringen op milieugebied 

bevorderen die onder andere gericht zijn op de afzwakking van en aanpassing aan de 

klimaatverandering en op het tegengaan van hydrogeologische destabilisatie, alsook op 

duurzame bosbouw, duurzaam toerisme en duurzame landbouw (inclusief biologische 

landbouw) en veeteelt, die alle een belangrijke rol spelen bij de het bodembeheer; 

11. beklemtoont dat er niet genoeg gedaan wordt om de doelstellingen van de kaderrichtlijn 

water (2000/60/EG) te verwezenlijken; roept de Commissie op bij de uitvoering van de 

kaderrichtlijn water rekening te houden met Richtlijn 92/43/EEG inzake de 

instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna om een duurzamer 

waterbeheer te waarborgen; beklemtoont dat samenwerking daarbij voorrang moet krijgen 

op regulering; 

12. is van mening dat de uitdaging van resterende "witte vlekken" in het mobiele bereik in de 

regio kan worden omgezet in een kans voor zowel ecotoerisme als medisch onderzoek; 

13. herinnert eraan dat het geïntegreerd beheer van de watervoorraden een cruciale factor is 

voor de duurzame ontwikkeling van de Alpen; herhaalt dat de natuurlijke risico's, zoals 

die in verband met water, een overloopeffect teweeg kunnen brengen voor het laagland en 

de bebouwde zones; acht het daarom noodzakelijk in het kader van het platform voor 

waterbeheer van de Alpenovereenkomst te zorgen voor meer uitwisselingen van goede 

praktijken en grensoverschrijdende samenwerking tussen de nationale instellingen die 

belast zijn met het beheer van water en rivierbekkens om het hoofd te bieden aan de 

gemeenschappelijke uitdagingen die voortvloeien uit de klimaatverandering; 

14. is van mening dat er geïnvesteerd moet worden in gelijke en effectieve toegang tot 

gezondheidszorg voor de hele bevolking van de regio; 

15. acht het gezien het grote economische belang van het toerisme voor de gehele Alpenregio 

noodzakelijk de ontwikkeling van zacht toerisme te blijven steunen; wijst op de reeds 

behaalde successen met goede praktijken, zoals het toeristische platform "Alpine Pearls" 

dat met EU-subsidie opgezet is als onderdeel van het project Alps Mobility, en is van 

mening dat daarop moet worden voortgebouwd; 

16. acht het noodzakelijk dat gebruik wordt gemaakt van maatregelen voor energie-efficiëntie 

en -besparing en opwaardering van hernieuwbare en alternatieve energiebronnen door 

middel van een goed beheer van de water-, bos- en landschapshulpbronnen; acht het 

belangrijk dat het model van decentrale en lokale energieproductie en energievoorziening 

verder uitgebouwd wordt, onder meer via netwerkintegratie en opslag; verzoekt daarom 

om meer, op de specifieke behoeften van berggebieden afgestemde  
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onderzoeksinitiatieven; wijst erop dat het van belang is consumenten, bedrijven en de 

overheid aan te moedigen tot investeren in hernieuwbare energie als middel om de 

energiezekerheid te vergroten en energiearmoede te voorkomen; benadrukt het belang van 

waterkracht voor de energievoorziening in berggebieden en verzoekt de plaatselijke 

autoriteiten het gebruik van waterkracht en andere hernieuwbare energiebronnen te 

bevorderen om in de behoeften van de bevolking te voorzien; 

17. vindt het te betreuren dat het landbouwareaal steeds kleiner wordt als gevolg van niet-

agrarische bestemmingen zoals wegenbouw en bouwgrond; wenst dat er praktische 

subsidieregelingen en -voorwaarden worden vastgesteld om te garanderen dat er ook op 

de lange termijn voldoende land beschikbaar blijft voor land- en bosbouw; beklemtoont 

dat het bodemgebruik een zeer kritiek thema is in de meer verstedelijkte gebieden; dringt 

daarom aan op duurzaamheid bij het bodemgebruik en de stedenbouw waarbij kostbare 

natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt; 

18. wenst dat er in de toekomstige opzet en uitvoering van het verkeers- en milieubeleid voor 

de Alpen een holistische aanpak wordt gevolgd, zodat de verwezenlijking van een 

gemeenschappelijk doel niet in het gedrang komt als gevolg van arbitrage en verplaatsing 

van bedrijvigheid; 

19. betreurt het dat sommige economische gebieden onvoldoende bereikbaar zijn, wat ten 

koste gaat van de efficiëntie van de berglandbouw in de Alpen en daarmee van het 

concurrentievermogen van deze regio's; roept de Commissie en de lidstaten op een 

passend infrastructuurstelsel op te zetten dat onder meer voorziet in de ontwikkeling van 

goede land- en boswegen en bergpaden en in de toegang tot een snel mobiel datanetwerk 

in de alpengebieden; 

20. vestigt de aandacht op het belang van duurzaam toerisme waarbij wordt uitgegaan van de 

bescherming van de biodiversiteit en de eerbiediging van de ecosystemen, naar het 

voorbeeld van de natuurparken; 

21. benadrukt dat beschermde gebieden van belang zijn voor het aanzetten tot 

milieubeschermingsinitiatieven zoals beschreven in de Alpenovereenkomst; acht het 

noodzakelijk beleid uit te stippelen waarin parken worden beschouwd als plaatsen waar 

milieubeschermingsactiviteiten worden bevorderd; is van mening dat beschermde 

gebieden bijzonder belangrijk zijn voor mens en natuur; is ervan overtuigd dat deze 

gebieden een grensoverschrijdende dimensie kunnen krijgen voor de ontwikkeling en 

toepassing van goede praktijken waarin bescherming van habitats en duurzame economie 

hand in hand gaan (biologische en hoogwaardige landbouw, bevordering van plaatselijke 

producten, zacht toerisme en zachte mobiliteit, faunabeheer, enz.) en die naar alle delen 

van het Alpengebied en daarbuiten kunnen worden geëxporteerd; 

22. wijst erop dat er op het gebied van vervoer wijzen moeten worden gevonden om passende 

toegang tot de meer afgelegen en vaak met toenemende ontvolking kampende gebieden 

mogelijk te maken, binnen een kader van duurzame mobiliteit; 

23. acht het noodzakelijk infrastructuur te ontwikkelen voor nieuwe duurzame 

vervoerswijzen, een beleid toe te passen dat gericht is op het delen van goederen en 

diensten en de connectiviteit in minder ontwikkelde gebieden te bevorderen, ook om de 

ontwikkeling van telewerken te bevorderen; 
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24. merkt op dat het beheer en de herinvoering van roofvogels en roofdieren in het 

Alpengebied op nationaal en plaatselijk niveau geschieden, terwijl deze soorten geen 

administratieve grenzen erkennen en de migratieverschijnselen in het Alpengebied van 

nature grensoverschrijdend zijn; acht het in het kader van de strategie voor het 

Alpengebied en in samenhang met het platform voor grote vleeseters en wilde hoefdieren 

en het maatschappelijk platform van de Alpenovereenkomst essentieel de uitwisseling van 

goede praktijken op dit gebied te intensiveren; 

25. is van mening dat plaatselijke gemeenschappen, regionale autoriteiten en 

maatschappelijke organisaties, met inbegrip van de economische spelers zoals de 

plaatselijke land- en bosbouwers, via een open en transparant proces en goed 

geïnformeerd betrokken moeten worden bij de besluitvorming; 

26. benadrukt dat het van belang is de strategie voor de Alpen af te stemmen op 

samenwerkingsinitiatieven zoals de Alpenovereenkomst en de latere protocollen hierbij, 

en dat bovendien rekening moet worden gehouden met de bestaande grensoverschrijdende 

samenwerking en netwerken op dit terrein, opdat iedereen dezelfde beleidsmaatregelen en 

doelstellingen nastreeft; 

27. wijst erop dat actieve land- en bosbouw onmisbaar is voor de instandhouding van de 

biologische diversiteit in de Alpenregio en ook een belangrijke bijdrage levert aan andere 

sectoren van de economie, zoals het toerisme; 

28. roept op tot gerichte financieringsmaatregelen van de lidstaten en de Europese Unie in 

verband met macroregionaal beleid als onderdeel van de Alpenstrategie; 

29. acht het noodzakelijk de rol van de plaatselijke en regionale autoriteiten bij de 

tenuitvoerlegging van het EU-beleid te versterken en het beginsel van meerlagig bestuur 

centraal te stellen in de planning en tenuitvoerlegging van de Alpenstrategie; 

30. verzoekt de Commissie grenswaarden in te voeren voor geluidsemissies in het 

goederenvervoer door de Alpen en krachtigere regelingen om investeringen in 

maatregelen voor lawaaivermindering op de belangrijkste wegen te stimuleren; 

31. roept op tot de invoering van de beginselen van werkelijke kosten en internalisering van 

externe kosten in bestaande en toekomstige reguleringsmaatregelen op het gebied van 

belastingen, heffingen en vergoedingen voor het gebruik van infrastructuur, rekening 

houdend met de algehele strategie voor de Alpenregio en de noodzaak verplaatsings- en 

arbitrage-effecten te voorkomen; 

32. roept op tot een macroregionale Alpenstrategie die een duurzaam gebruik van het land en 

de natuur mogelijk maakt, en daarmee een economische ruimte en een biosfeer die 

gebaseerd zijn op de co-existentie van mens en natuur, teneinde te voorkomen dat de 

ontvolking doorzet, wat nadelige effecten zou hebben op de natuur- en 

landschapsbescherming. 
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