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NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 

návrhy: 

A. keďže podľa článkov 11, 191 a 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) je Únia 

oprávnená konať vo všetkých oblastiach politiky životného prostredia, ako je znečistenie 

vzduchu a vody, nakladanie s odpadom a zmena klímy; 

B. keďže článok 1 ods. 1 smernice 2002/49/ES1 objasňuje, že v rámci Európskej únie by sa 

mal vytvoriť spoločný prístup určený na „zabránenie, prevenciu alebo zníženie škodlivých 

účinkov na základe priorít, vrátane obťažovania, spôsobených vystavením 

environmentálnemu hluku“; 

C. keďže alpské krajiny (Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Lichtenštajnsko, 

Monako, Slovinsko a Švajčiarsko) a EÚ podpísali Alpský dohovor s cieľom zabezpečiť 

trvalo udržateľný rozvoj a ochranu Álp; 

D. keďže politika životného prostredia má prierezový charakter a uprednostňované možnosti 

v rôznych oblastiach stratégie pre alpský región musia zosúladiť udržateľnosť životného 

prostredia s hospodárskym rozvojom; keďže politiky zmierňovania zmeny klímy 

a zachovania biodiverzity zahŕňajú potrebu zaistiť odolnosť ekosystémov s dostatočnou 

prepojenosťou biotopov, aby jednotlivé druhy mohli migrovať; 

E. keďže alpský región je druhou najväčšou oblasťou biodiverzity v Európe a tvorí jedno 

z najdôležitejších európskych povodí, v rámci ktorého má voda veľký význam nielen pre 

výrobu vodnej energie, ale aj zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy, udržateľné 

hospodárenie s lesmi, zachovanie biodiverzity a krajiny a zásobovanie pitnou vodou; 

F. keďže poľnohospodárstvo a cestovný ruch v alpskom regióne majú významný vplyv na 

ochranu životného prostredia, tradičnú krajinu a biodiverzitu, 

G. keďže jedným z hlavných aktív oblasti je jej historické a kultúrne dedičstvo; 

H. keďže Parlament prijal 23. mája 2013 uznesenie o makroregionálnej stratégii pre Alpy2, 

1. zdôrazňuje, že Alpy sú prirodzeným prostredím, v ktorom žije a pracuje takmer 14 

miliónov ľudí so spoločnou kultúrou, ako aj významnou turistickou destináciou, ktorá 

láka každý rok okolo 120 miliónov návštevníkov; 

2. poukazuje na úspech niektorých poľnohospodárskych modelov v alpskom regióne, ktoré 

kombinujú výrobu potravín, lesné hospodárstvo, ochranu krajiny pre cestovný ruch 

a poskytovanie ekosystémových služieb, ako je lavínová ochrana; je presvedčený, že tieto 

modely, ktoré slúžia na viac účelov a majú nízky vplyv na životné prostredie, by sa mali 

                                                 
1 Smernica 2002/49/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia 

environmentálneho hluku – Vyhlásenie Komisie v zmierovacom výbore o smernici, ktorá sa týka posudzovania a 

riadenia environmentálneho hluku, Ú. v. ES L 189, 18.7.2002, s. 12. 
2  Ú. v. EÚ C 55, 12.2.2016, s. 117. 
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rozšíriť tam, kde je to vhodné; 

3. uznáva, že alpský región s obrovským množstvom prírodných oblastí je sociálno-

ekonomickým priestorom, ktorý má turistický potenciál; poukazuje na mimoriadnu 

rozmanitosť jeho ekosystémov, a to od horských cez nížinné až po stredomorské pobrežia, 

ktoré zahŕňajú vysoko citlivé vodné ekosystémy, ako sú jazerá, rieky a potoky; 

upozorňuje na to, že tento región je nesmierne bohatý, čo sa týka biodiverzity 

a prírodných zdrojov, ako je voda a drevo, a mal by sa chrániť; 

4. víta skutočnosť, že regióny sú do stratégie EÚ pre alpský región úzko zapojené; 

5. domnieva sa, že osobitná pozornosť by sa mala venovať zachovaniu osídlenia riedko 

osídlených oblastí regiónu; 

6. konštatuje, že v alpskom regióne vedľa seba existujú urbanizované oblasti do značnej 

miery poznačené ľudskou činnosťou a riedko osídlené horské oblasti; zastáva názor, že 

stratégia by mala zahŕňať ucelené opatrenia, ktoré sa uplatňujú v celej oblasti, ale zároveň 

náležite zohľadňovať štrukturálne rozdiely, ktoré v tejto oblasti možno nájsť, pričom by sa 

mala zameriavať predovšetkým na alpské horské regióny, pretože majú obrovský 

potenciál, pokiaľ ide o udržateľný hospodársky rast; poukazuje na to, že vyľudňovanie 

vidieckych oblastí je faktorom, ktorý v určitých oblastiach spôsobuje hydrogeologickú 

nestabilitu, čo by mohlo mať vplyv na celý región (záplavy, zosuvy pôdy); zdôrazňuje 

kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú služby sociálneho zabezpečenia, čo sa týka udržateľného 

rastu a boja proti vyľudňovaniu horských oblastí, a poukazuje na potrebu viac podporovať 

mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany; 

7. poukazuje na to, že poľnohospodárstvo v horských oblastiach je veľmi dôležité pre 

zachovanie geologickej stability Álp; konštatuje však , že horské poľnohospodárstvo je 

vystavené prírodným katastrofám spojeným s klímou, ako sú záplavy, lavíny a zosuvy 

bahna; požaduje preto podporu opatrení zameraných na prevenciu rizík (napríklad 

systémy na ochranu pred povodňami); 

8. vyjadruje znepokojenie nad tým, že zmena klímy vážne ohrozuje hydrogeologickú 

stabilitu a biodiverzitu; zdôrazňuje, že stúpajúce teploty sú vážnou hrozbou pre prežitie 

populácií druhov žijúcich vo vysokých nadmorských výškach a že roztápanie ľadovcov je 

ďalším dôvodom na znepokojenie, pretože má závažný dosah na zásoby podzemnej vody; 

poukazuje preto na potrebu vypracovať makroregionálnu politiku adaptácie na zmenu 

klímy a zabezpečiť ochranu a udržateľné riadenie alpských riek, jazier a potokov; 

9. považuje za mimoriadne dôležité uskutočňovať politiky v oblasti zmeny klímy založené 

na modeloch výroby a spotreby, ktoré sú v súlade s princípmi obehového hospodárstva 

a krátkymi cyklami dodávok potravín, a klásť dôraz na racionálne využívanie a opätovné 

využívanie miestnych materiálov a prírodných zdrojov vrátane odpadových vôd 

a poľnohospodárskeho odpadu, ako aj na spoločné využívanie služieb podnecované 

zeleným verejným obstarávaním a podporovanie úzkeho prepojenia medzi výrobcami 

a spotrebiteľmi na miestnej úrovni; pripomína, že pri riadení rizík súvisiacich so zmenou 

klímy by sa mala vziať do úvahy štrukturálna a organizačná zraniteľnosť alpských 

spoločností; zdôrazňuje, že je potrebné zintenzívniť výmenu najlepších postupov 

a cezhraničnú spoluprácu v oblasti riadenia klimatických rizík, a to s ohľadom na všetky 

citlivé aspekty územia; 
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10. považuje za nevyhnutné, aby regióny zapojené do tejto stratégie využívali fondy Únie 

v súlade s politikou súdržnosti a aby podporovali investície v oblasti životného prostredia, 

ktorých cieľom je okrem iného zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na ňu a boj proti 

hydrogeologickej nestabilite, ako aj udržateľné lesné hospodárstvo, cestovný ruch, 

poľnohospodárstvo (vrátane ekologického poľnohospodárstva) a chov hospodárskych 

zvierat, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri obhospodarovaní pôdy; 

11. zdôrazňuje, že sa nevyvíja dostatočné úsilie na dosiahnutie cieľov rámcovej smernice 

2000/60/ES o vode; vyzýva Komisiu, aby pri vykonávaní rámcovej smernice 2000/60/ES 

o vode dodržiavala smernicu 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne 

žijúcich živočíchov a rastlín s cieľom zabezpečiť udržateľnejšie hospodárenie s vodnými 

zdrojmi; zdôrazňuje, že spolupráca by pri tom mala mať prednosť pred reguláciou; 

12. domnieva sa, že problém zostávajúcich „bielych miest“, čo sa týka mobilného pokrytia 

v tomto regióne, možno zmeniť na príležitosť pre ekoturistiku i lekársky výskum; 

13. pripomína, že integrované riadenie vodných zdrojov je jedným z kľúčov k udržateľnému 

rozvoju Alp; pripomína, že prírodné riziká vrátane vodných rizík by mohli mať efekt 

rozšírenia na nížiny a zastavané oblasti; zdôrazňuje preto, že v súvislosti s platformou 

v oblasti vodného hospodárstva, ktorá je súčasťou alpského dohovoru, treba zintenzívniť 

výmenu najlepších postupov a cezhraničnú spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi 

zodpovednými za vodné hospodárstvo a riadenie povodí s cieľom čeliť spoločným 

problémom spôsobeným zmenou klímy; 

14. je presvedčený, že investície by mali smerovať do zabezpečenia rovnakého a účinného 

prístupu k zdravotnej starostlivosti pre všetkých obyvateľov regiónu; 

15. vzhľadom na hospodársky význam cestovného ruchu pre celý alpský región považuje za 

potrebné, aby sa aj naďalej podporoval rozvoj „ľahkého“ cestovného ruchu; poukazuje na 

základe najlepších postupov, ako je napríklad platforma cestovného ruchu „Alpské perly“, 

ktorá bola vytvorená v rámci projektu Alpská mobilita financovaného EÚ, na doterajšie 

úspechy, na ktorých treba stavať; 

16. domnieva sa, že je potrebné zaviesť politiky energetickej efektívnosti a úspor, ako aj 

politiky zamerané na podporu obnoviteľných a udržateľných alternatívnych zdrojov 

energie prostredníctvom riadneho hospodárenia s vodnými, lesnými a krajinnými zdrojmi; 

považuje za dôležité rozšíriť model decentralizovanej a miestnej výroby energie 

a zásobovania energiou, okrem iného prostredníctvom integrácie sietí a skladovania; 

požaduje preto viac výskumných iniciatív v tejto oblasti, ktoré budú zamerané na osobitné 

potreby horských regiónov; zdôrazňuje, že je dôležité nabádať spotrebiteľov, podniky 

a verejné orgány, aby investovali do energie z obnoviteľných zdrojov, čím by sa zvýšila 

energetická bezpečnosť a predchádzalo by sa energetickej chudobe; podčiarkuje význam 

vodnej energie pre zásobovanie energiou v horských regiónoch a žiada miestne správy, 

aby podporovali využívanie vodnej energie a ostatných obnoviteľných zdrojov pre 

potreby obyvateľstva; 

17. považuje za poľutovaniahodné, že poľnohospodárska pôda sa stáva čoraz vzácnejšou 

v dôsledku jej využívania na nepoľnohospodárske účely, ako je výstavba ciest 

a vytyčovanie stavebných pozemkov; vyzýva na zavedenie praktických podporných 

systémov a požiadaviek s cieľom zabezpečiť dlhodobú dostupnosť pôdy na využívanie 
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v poľnohospodárstve a lesníctve; zdôrazňuje, že otázka využívania pôdy je veľmi kritická 

v urbanizovanejších oblastiach; preto naliehavo žiada, aby sa využívanie pôdy 

a urbanizácia, pri ktorých sa spotrebúvajú cenné prírodné zdroje, realizovali udržateľným 

spôsobom; 

18. vyzýva na holistický prístup k budúcemu navrhovaniu a vykonávaniu politiky v oblasti 

dopravy a životného prostredia v Alpách tak, aby dosiahnutie spoločného cieľa nebolo 

ohrozené účinkami arbitráže a prenosu; 

19. vyjadruje poľutovanie nad tým, že nedostatočná dostupnosť hospodárskych oblastí 

ohrozuje efektívne horské poľnohospodárstvo v Alpách a tým aj konkurencieschopnosť 

týchto regiónov; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili primeraný 

systém infraštruktúry, ktorý by mal zahŕňať rozvoj vhodných poľnohospodárskych 

a lesných ciest a horských chodníkov a prístup k vysokorýchlostnej mobilnej dátovej sieti 

v alpských regiónoch; 

20. upozorňuje na dôležitosť udržateľného cestovného ruchu, ktorý je orientovaný na ochranu 

biodiverzity a rešpektovanie ekosystémov, ako ukazuje dobrý príklad parkov; 

21. zdôrazňuje význam chránených území pri podnecovaní iniciatív na ochranu životného 

prostredia, ako sa uvádza v Alpskom dohovore; považuje za nevyhnutné vypracovať 

politiku, ktorá stanovuje parky ako miesta na podporu aktivít zameraných na ochranu 

životného prostredia; domnieva sa, že chránené oblasti sú obzvlášť citlivé miesta pre ľudí 

a prírodu; je presvedčený, že môžu mať na cezhraničný rozmer, pokiaľ ide o vypracovanie 

a uplatňovanie najlepších postupov, ktoré kombinujú ochranu biotopov s udržateľným 

hospodárstvom (ekologické a kvalitné poľnohospodárstvo, propagácia miestnych 

výrobkov, ľahký cestovný ruch a mobilita, riadenie v súvislosti s voľne žijúcimi 

živočíchmi atď.); 

22. poznamenáva, že pokiaľ ide o dopravu, je potrebné nájsť spôsoby, ako umožniť primeraný 

prístup k najokrajovejším oblastiam, ktoré sú často čoraz viac opustené, a to v rámci 

udržateľnej mobility; 

23. považuje za potrebné vybudovať infraštruktúru pre nové spôsoby udržateľnej dopravy, 

vykonávať politiky v oblasti spoločného využívania tovaru a služieb a podporovať 

prepojenie v menej rozvinutých oblastiach, ako aj presadzovať rozvoj telepráce; 

24. konštatuje, že riadenie a opätovné usadenie dravcov a šeliem v alpskom regióne prebieha 

na vnútroštátnej a miestnej úrovni, pričom tieto druhy nerozoznávajú administratívne 

hranice, a že migrácia v alpskom regióne je vo svojej podstate cezhraničný jav; domnieva 

sa, že v rámci alpskej stratégie a v súvislosti s platformou Alpského dohovoru pre veľké 

šelmy, voľne žijúce kopytníky a spoločnosť je nevyhnutné zintenzívniť výmenu 

najlepších postupov v tejto oblasti; 

25. domnieva sa, že do rozhodovania by sa mali v rámci otvoreného, transparentného 

a informovaného procesu zapojiť miestne komunity, regionálne orgány a občianska 

spoločnosť vrátane hospodárskych subjektov, ako sú miestne zainteresované strany 

pôsobiace v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva; 

26. zdôrazňuje, že je dôležité zladiť alpskú stratégiu s iniciatívami v oblasti spolupráce, ako je 
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Alpský dohovor a jeho následné protokoly, a zohľadniť existujúcu nadnárodnú spoluprácu 

a vytváranie sietí v tejto oblasti s cieľom zrealizovať spoločné politiky a ciele; 

27. poukazuje na to, že aktívne poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo sú nevyhnutné pre 

zachovanie biodiverzity v alpskom regióne, pričom súčasne významne prispievajú k iným 

odvetviam, ako je cestovný ruch; 

28. vyzýva na cielený prístup k financovaniu zo strany členských štátov a Európskej únie vo 

vzťahu k makroregionálnym politikám ako súčasti alpskej stratégie; 

29. považuje za potrebné posilniť úlohu miestnych a regionálnych orgánov pri vykonávaní 

politík EÚ a do centra plánovania a realizácie alpskej stratégie postaviť zásadu 

viacúrovňového riadenia; 

30. vyzýva Komisiu, aby zaviedla limity na emisie hluku pre oblasť alpskej prepravy tovaru, 

ako aj silnejšie motivačné programy na podporu investícií do opatrení na znižovanie hluku 

na hlavných dopravných trasách; 

31. žiada zavedenie zásady skutočných nákladov a zásady internalizácie externých nákladov 

vo vzťahu k existujúcim a budúcim regulačným opatreniam týkajúcim sa daní, odvodov 

a poplatkov za používanie infraštruktúry s prihliadnutím na komplexnú stratégiu pre 

alpský región a na potrebu vyhnúť sa následným účinkom prenosu a arbitráže; 

32. požaduje vytvorenie makroregionálnej alpskej stratégie, ktorá umožní udržateľné 

využívanie pôdy a prírody a tým aj hospodárskej oblasti a biosféry na základe spolužitia 

medzi prírodou a ľuďmi tak, aby sa zabránilo ďalšiemu úbytku obyvateľstva, čo by malo 

negatívny vplyv na ochranu prírody a krajiny. 
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