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Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artiklarna 192, 265.5 och 174 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 juli 2015 om Europeiska 

unionens strategi för Alpregionen (COM(2015)0366) och tillhörande handlingsplan och 

analysdokument (SWD(2015)0147), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 

17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska 

regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och 

fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska 

havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/20061 

(förordningen om gemensamma bestämmelser),  

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 

17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala 

utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete2,  

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1302/2013 av den 

17 december 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1082/2006 om en europeisk 

gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) för att förtydliga, förenkla och förbättra 

bildandet av sådana grupperingar och deras funktion3, 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 19 och 20 december 2013 om Europeiska 

unionens strategi för Alpregionen, 
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– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 

8 oktober 2015 över kommissionens meddelande om Europeiska unionens strategi för 

Alpregionen1, 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 3 december 2014 över en 

makroregional EU-strategi för Alpområdet2, 

– med beaktande av sin resolution av den 3 juli 2012 om utvecklingen av EU:s 

makroregionala strategier: nuvarande praxis och framtidsutsikter, särskilt i 

Medelhavsområdet3, 

– med beaktande av sin resolution av den 23 maj 2013 om en makroregional strategi för 

Alperna4, 

– med beaktande av kommissionens rapport av den 20 maj 2014 till Europaparlamentet, 

rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om 

styrningen av makroregionala strategier (COM(2014)0284), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 januari 2011 om 

regionalpolitikens bidrag till Europa 2020-strategins mål för hållbar tillväxt 

(COM(2011)0017), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU av den 

16 april 2014 om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön 

av vissa offentliga och privata projekt, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 

27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan, 

– med beaktande av rådets beslut 2005/370/EG av den 17 februari 2005 om ingående på 

Europeiska gemenskapens vägnar av konventionen om tillgång till information, 

allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i 

miljöfrågor (Århuskonventionen), 

– med beaktande av den inledande konferens om Europeiska unionens strategi för 

Alpregionen som hölls i Brdo (Slovenien) den 25–26 januari 2016,  

– med beaktande av den konferens för parter som berörs av Europeiska unionens strategi 

för Alpregionen som hölls i Innsbruck den 17 september 2014, 

– med beaktande av den konferens för parter som berörs av Europeiska unionens strategi 

för Alpregionen som hölls i Milano den 1–2 december 2014, 

– med beaktande av rådets beslut 96/191/EG av den 26 februari 1996 att ingå en 

konvention om skydd för Alperna (Alpkonventionen), 
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– med beaktande av kommissionens sammanfattande rapport om det offentliga samrådet 

om Europeiska unionens strategi för Alpregionen, 

– med beaktande av de åsikter som uttrycks av berörda parter i den politiska resolution 

om Europeiska unionens strategi för Alpregionen som antogs i Grenoble den 

18 oktober 2013, 

– med beaktande av studien från januari 2015 om makroregioners nya roll i det 

europeiska territoriella samarbetet, från parlamentets generaldirektorat för EU-intern 

politik (utredningsavdelning B: struktur- och sammanhållningspolitik), 

– med beaktande av kommissionens vitbok av den 1 april 2009 Anpassning till 

klimatförändring: en europeisk handlingsram (COM(2009)0147), 

– med beaktande av kommissionens resultattavla för Innovationsunionen 2015, 

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Grön 

infrastruktur (GI) – Att stärka Europas naturkapital (COM(2013)0249),  

– med beaktande av kommissionens vägledningsdokument från 2014 Enabling synergies 

between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, 

innovation, and competitiveness-related Union programmes, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 november 2014 till 

Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska sociala 

kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken En investeringsplan 

för Europa (COM(2014)0903), 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från 

utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och 

livsmedelssäkerhet, utskottet för transport och turism och utskottet för jordbruk och 

landsbygdens utveckling (A8-0226/2016), och av följande skäl: 

A. För att främja heltäckande och harmonisk utveckling måste den ekonomiska, sociala 

och territoriella sammanhållningen över hela EU stärkas. 

B. Makroregionala strategier är det grundläggande verktyg vi har i dag för att bidra till 

målet med ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Dessa strategier stöds av 

principen om ”tre nej”, det vill säga nej till ny lagstiftning, nej till ny finansiering och 

nej till nya institutioner. 

C. Den makroregionala strategin för Alperna skulle kunna bidra till att vända den 

ekonomiska nedgången genom investeringar i forskning, innovation och näringslivsstöd 

med hänsyn till regionens unika särdrag och tillgångar. 

D. Målet för makroregionala strategier bör vara att nå olika regioners gemensamma mål på 

ett bättre sätt genom en frivillig och samordnad strategi utan att det medför att 

ytterligare reglering skapas. 



E. Klimatförändringen går snabbare i Alpområdet än i andra delar av världen i genomsnitt 

och leder allt oftare till naturkatastrofer som laviner och översvämningar. 

F. Genom den makroekonomiska strategin försöker man kartlägga vilka resurser som finns 

och utnyttja regionernas gemensamma utvecklingspotential. 

G. Makroregionala strategier omfattar en typ av flernivåstyre där medverkan av berörda 

lokala, regionala och nationella parter är av avgörande betydelse för ett lyckat resultat. 

Ömsesidigt samarbete mellan olika makroregioner bör uppmuntras för att göra deras 

politik mer samstämmig i enlighet med EU:s mål. 

H. Makroregionala strategier kan bidra till utveckling av gränsöverskridande strategier och 

internationella projekt för att skapa samarbetsnätverk som är till gagn för hela regionen. 

I. Regionala identiteter och kulturarvet, t.ex. Alpområdets folkkulturer och sedvänjor, 

förtjänar särskilt skydd. 

J. De regioner som ingår i Alpområdet arbetar enligt tydliga nedifrån-och-upp-metoder. 

Dessa metoder har lett fram till utveckling av Europeiska unionens strategi för 

Alpregionen, vars målsättning är att konkret ta itu med de utmaningar som är 

gemensamma för hela Alpregionen. 

K. Alpregionen har stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen i medlemsstaterna och 

tillhandahåller talrika ekosystemtjänster för närliggande städer och stadsnära områden. 

L. Den makroregionala strategin för Alpregionen kommer att beröra 80 miljoner 

människor i 48 regioner i sju länder, varav fem är EU-länder (Frankrike, Italien, 

Slovenien, Tyskland och Österrike,) och två ligger utanför EU (Liechtenstein och 

Schweiz). 

M. EU:s strategi för Alpregionen måste förena miljömässig hållbarhet och ekonomisk 

utveckling i ett naturområde som också är ett viktigt turistmål. 

N. Avfolkning är det största problemet för vissa områden i Alperna. Flertalet invånare i 

Alpregionen kan inte överleva enbart på Alpturismen, och de måste därför 

vidareutveckla jordbruk, skogsbruk och andra miljövänliga branscher och tjänster. 

O. Det finns stora skillnader mellan de regioner som omfattas av strategin, och därför krävs 

det att politiken och sektorerna samordnas mellan olika regioner (horisontalt) och inom 

enskilda regioner (vertikalt). 

P. Alpregionen har unika geografiska särdrag och naturegenskaper och är en 

sammanlänkad makroregion och transitregion med stor utvecklingspotential, men det 

behövs specifika svar på utmaningar beträffande miljö, demografi, transport, turism, 

energi, säsongsbundenhet och diversifiering av verksamheter. Samordnad territoriell 

planering skulle kunna ge bättre resultat och skapa mervärde för den territoriella 

sammanhållningen i områdena i och kring Alperna. 

Q. Alpregionen fungerar som Europas ”vattentorn”, och sommartid får områdena vid 

Alpernas fot upp till 90 procent av sitt vatten från Alperna. Vattenresurserna är viktiga 

för vattenkraft, bevattning av jordbruksmark, hållbar skogsförvaltning, bevarande av 

den biologiska mångfalden och landskapet samt dricksvattenförsörjning. Det är av 

avgörande betydelse att bevara vattnets kvalitet och flodernas vattennivå i Alperna och 



att hitta en korrekt jämvikt mellan lokalbefolkningens intressen och miljöbetingade 

behov. 

R. Alpregionen genomkorsas av gränser och undanröjandet av dessa hinder är en 

grundförutsättning för samarbete i området, för den fria rörligheten för personer, 

tjänster, varor och kapital och därmed för ekonomisk, social och miljömässig 

samverkan. Alpstrategin ger också en möjlighet att stärka det gränsöverskridande 

samarbetet, knyta samman människor och ekonomi genom olika förbindelser och 

nätverk och därmed montera ner gränserna och de hinder som dessa medför. 

S. I meddelandet om EU:s strategi för Alpregionen understryker kommissionen dels 

behovet av att minska transporternas påverkan på den alpina miljön, dels vikten av att 

genomföra en strategi för en hälsosammare och bättre bevarad livsmiljö för 

lokalbefolkningen. 

T. Den fria rörligheten för personer är en grundläggande rättighet och en förutsättning, i 

synnerhet i gränsområden, för att kunna uppnå målen om ekonomisk, social, territoriell 

och miljömässig sammanhållning i syfte att åstadkomma stark och hållbar 

konkurrenskraft och att ge lika förutsättningar att hitta jobb. 

U. Alpstrategin omfattar både själva bergsområdena och de omkringliggande områdena, 

inbegripet storstadsområden, som länkas samman genom täta kontakter och funktionella 

förbindelser som alla påverkar den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen. 

V. Denna region, med bevarade ekosystem och ekosystemtjänster, kan utgöra en grund för 

många ekonomiska verksamheter, med betoning på jordbruk, skogsbruk, turism och 

energi, med hänsyn till regionens kultur- och naturarv. 

W. Europeiska unionens strategi för Alpregionen kan som första makroregionala strategi 

för ett bergsområde fungera som modell och inspiration för andra bergsområden i EU. 

X. EU:s tidigare makroregionala strategier har visat att denna typ av samarbetsmekanism 

fungerar väl och har gett nyttig erfarenhet för utarbetande av nya makroregionala 

strategier. 

Allmänna överväganden och styrning 

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om Europeiska unionens 

strategi för Alpregionen och den tillhörande handlingsplanen. Parlamentet anser att 

detta är ett steg framåt för regionens utveckling i linje med Europa 2020-målet om 

smart och hållbar tillväxt för alla. Parlamentet noterar att strategin och handlingsplanen 

kan vara viktiga för att bromsa avfolkning i regionen, särskilt när det gäller 

utflyttningen av ungdomar. 

2. Europaparlamentet framhåller de värdefulla erfarenheterna från genomförandet av 

Alpkonventionen, som balanserar ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen. 

Parlamentet uppmanar de deltagande länderna att inte undergräva de överenskommelser 

som nåtts och att bibehålla ett starkt engagemang för hållbar utveckling och skydd av 

Alperna. 

3. Europaparlamentet välkomnar att de europeiska struktur- och investeringsfonderna 

(ESI-fonderna) erbjuder potentiellt betydande resurser och en bred uppsättning verktyg 

och alternativ för strategin. Parlamentet uppmanar till ökade synergier genom främjande 



av samordningen och komplementariteterna mellan ESI-fonderna och andra fonder och 

instrument som är relevanta för strategins olika pelare, t.ex. Horisont 2020, Fonden för 

ett sammanlänkat Europa, Lifeprogrammet, Cosmeprogrammet för små och medelstora 

företag, Interregs program för Alpområdet och Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi). Kommissionen bör undersöka om det finns något mervärde i att 

inom dessa instrument ha separata ansökningsförfaranden för Alpregionens särskilda 

utmaningar. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och nationella, regionala och lokala organ 

med ansvar för utarbetande, förvaltning och genomförande av program inom ramen för 

ESI-fonderna att betona vikten av makroregionala projekt och åtgärder. Parlamentet 

förväntar sig ökad samaktivitet genom samordning av EU:s politik, program och 

strategier av betydelse för Alperna och uppmanar kommissionen att undersöka hur 

programmen i fråga används i praktiken så att man undviker överlappning och 

maximerar komplementaritet och mervärde. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

dessutom säkerställa enkel tillgång till relevanta handlingar, både för allmänheten och 

medlemsstaternas institutioner, i syfte att skapa fullständig öppenhet beträffande det 

förfarande som ska följas. 

5. Europaparlamentet upprepar betydelsen av principen om ”tre nej”, eftersom 

makroregioner utgör ramverk som bygger på mervärdet av samarbetsinitiativ och 

synergier mellan EU:s olika finansieringsinstrument. 

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas behöriga myndigheter och de 

deltagande regionerna att där så är möjligt samordna sina nationella och regionala 

strategier och finansieringslösningar med Alpstrategins åtgärder och mål, och att 

anpassa de antagna operativa programmen så att man ser till att framtida projekt inom 

Alpstrategin genomförs omgående och att förvaltningsmyndigheter tar hänsyn till 

Alpstrategins prioriteringar när de genomför operativa program (t.ex. genom separata 

ansökningsförfaranden, bonuspoäng eller öronmärkning av budgetmedel). Parlamentet 

efterlyser vidareutveckling av den makroregionala metoden, inför reformen av 

sammanhållningspolitiken efter 2020, och understryker vikten av integrerade 

makroregionala projekt och åtgärder. 

7. Europaparlamentet uppmanar EIB att, i samarbete med kommissionen, utreda 

möjligheten att upprätta en investeringsplattform för Alpregionen, som skulle göra det 

möjligt att uppbringa medel från offentliga och privata källor. Parlamentet efterlyser en 

översikt över planerade och pågående projekt i regionen, för att locka investerare. 

Parlamentet uppmanar kommissionen, EIB och medlemsländerna att fullt ut utnyttja de 

möjligheter som Efsi erbjuder för att finansiera projekt i regionen som syftar till att 

uppnå hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt och stimulera sysselsättning på 

makroregional nivå. 

8. Europaparlamentet betonar behovet av lämpliga informationskampanjer för EU:s 

strategi för Alpregionen, och uppmuntrar medlemsstaterna att se till att strategin får 

tillräckligt hög profil och att dess syften och resultat ges tillräcklig publicitet på alla 

nivåer, även gränsöverskridande och internationellt. Parlamentet efterlyser främjande av 

samordning och utbyte av bästa praxis vid genomförandet av EU:s makroregionala 

strategier, särskilt vad gäller förvaltning av natur- och kulturarv, så att man får till stånd 

hållbara turistattraktioner. 



9. Europaparlamentet uppmanar till inrättande av en stödstruktur på makroregional nivå 

för de styrande organen för Alpstrategin, i samarbete och överenskommelse med 

kommissionen, medlemsstaterna och regionerna. Det är också välkommet att 

parlamentet företräds i dess styrande organ, och parlamentet bör även vara involverat i 

övervakningen av hur strategin genomförs. 

10. Europaparlamentet anser att kommissionen bör ha en aktiv roll i Alpstrategins 

genomförandefas. Parlamentet bör, med iakttagande av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprincipen, tillsammans med medlemsstaterna och regionerna delta i alla 

led för strategiprojektens planering och genomförande, inte minst för att säkerställa att 

lokala och regionala aktörer, inbegripet offentliga myndigheter, ekonomiska aktörer, 

arbetsmarknadens parter och organisationer som företräder det civila samhället, faktiskt 

deltar och att nödvändig samordning sker med övriga EU-stödda strategier och 

finansieringsformer. 

11. Europaparlamentet anser att genomförandet av Alpstrategin bör utvärderas av 

kommissionen, med hjälp av objektiva kriterier och mätbara indikatorer. 

12. Europaparlamentet ger sitt stöd till strategisk planering i såväl tätbebyggda områden 

som landsbygdsområden i Alpregionen, i syfte att främja nätverksbyggande och 

gemensamma mål inom en koherent, samordnad och integrerad politisk ram (t.ex. 

beträffande förnybar energi, välfärd, logistik och innovation för företag och på det 

sociala området). Parlamentet uppmanar till att samla och dela bästa praxis om 

exempelvis hållbar turism inbördes mellan regionerna och även med andra befintliga 

makroregionala strategier. 

13. Europaparlamentet insisterar på att lokala och regionala myndigheter i partnerskap med 

lokala och regionala civilsamhällen bör ha en ledande roll vad gäller beslutsfattandet i 

de styrande, operativa och tekniska organen och genomförandeorganen för strategin, i 

enlighet med subsidiaritetsprincipen och principen om flernivåstyrning. 

14. Europaparlamentet anser att investeringar bör inriktas på jämlik och effektiv tillgång till 

hälso- och sjukvård, första hjälpen och nödhjälp för regionens alla invånare, särskilt i 

glesbygden, för att förhindra avfolkning. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vartannat år lägga fram en rapport om 

Alpstrategins genomförande för parlamentet och rådet, med utgångspunkt i objektiva 

kriterier och mätbara indikatorer, för att bedöma strategins funktion och mervärde i 

termer av tillväxt och sysselsättning, minskade klyftor och hållbar utveckling. 

16. Europaparlamentet uppmanar de deltagande länderna att fortsätta sina ansträngningar 

för att diversifiera energikällorna, med respekt för miljön. Parlamentet understryker 

behovet av hållbarhet, konkurrenskraft och modernisering beträffande befintliga 

vattenkraftsanläggningar, som utvecklades på ett mycket tidigt stadium, samtidigt som 

man beaktar vattenkraftsanläggningarnas påverkan på miljö och geologi och främjar 

små (mini-, mikro- och piko-) anläggningar. Parlamentet betonar att integrerad 

förvaltning och skydd av vattenresurser är en av nycklarna till hållbar utveckling i 

Alperna och att lokalbefolkningen därför bör kunna ta ställning för vattenkraften och 

dra nytta av det mervärde som den genererar. Parlamentet uppmanar de deltagande 

länderna att bidra till väl fungerande nät i makroregionen och därmed säkra en hållbar 

försörjningstrygghet samt att skapa strukturer för utbyte av bästa praxis om 

gränsöverskridande samarbete. 



17. Europaparlamentet betonar behovet av att ytterligare stärka den sociala dimensionen, 

för att säkerställa att man eftersträvar en tillväxtmodell för hållbar tillväxt, social 

delaktighet och social trygghet för alla, i synnerhet i gränsområdena. Parlamentet 

understryker i detta sammanhang vikten av att fastställa prioriteringar och vidta åtgärder 

mot alla former av diskriminering. 

18. Europaparlamentet erinrar om principen om att säkra tillgången till offentliga tjänster 

för alla, i alla EU:s regioner, i synnerhet på området för utbildning, hälso- och sjukvård, 

sociala tjänster och rörlighet, med särskild hänsyn till behoven för personer med 

funktionsnedsättning. Parlamentet framhåller att de deltagande länderna måste 

uppmuntra alternativa och innovativa lösningar för Alpregionen när det gäller 

tillhandahållande av offentliga tjänster, däribland skräddarsydda lösningar som anpassas 

till lokala och regionala ändamål. I detta sammanhang uppmanas de deltagande 

länderna att ta fram incitament för utveckling av offentlig-privata partnerskap. 

Parlamentet påminner dock om principen om att offentliga tjänster av hög kvalitet ska 

vara tillgängliga och ekonomiskt överkomliga för alla. 

19. Europaparlamentet oroar sig över försämringen av ekosystemen och risken för 

naturkatastrofer i vissa delar av Alpregionen. Parlamentet betonar att man till fullo bör 

tillämpa strategier för riskhantering avseende naturkatastrofer respektive anpassning till 

klimatförändringarna. Parlamentet understryker behovet av att utveckla och genomföra 

gemensamma beredskapsplaner för att hantera förorening över gränserna. Parlamentet 

efterlyser inrättande av gemensamma snabbinsatsstyrkor för turisttäta områden som 

drabbas av naturkatastrofer som jordskred och översvämningar och påpekar i detta 

sammanhang att EU:s civilskyddsmekanism behöver främjas i större utsträckning. 

Sysselsättning, ekonomisk tillväxt och innovation 

20. Europaparlamentet konstaterar att Alpregionen har en miljö som behöver värnas, med 

sina enorma natur- och landskapstillgångar och sina exceptionellt varierade ekosystem, 

med allt från bergstrakter till slättbygder och till och med medelhavskuster, vilket 

skapar möjligheter för ett ekonomiskt område och en biosfär som bygger på 

samexistens mellan natur och människor. Parlamentet framhäver därför behovet av 

aktivt och synergifrämjande samarbete mellan jordbruket och den övriga ekonomiska 

verksamheten i skyddade områden (Natura 2000-områden, nationalparker osv.) i syfte 

att utveckla integrerade turismprodukter, och behovet att bevara och skydda de unika 

livsmiljöerna i bergsregionerna. 

21. Europaparlamentet betonar de möjligheter som strategin kan skapa när det gäller att 

utveckla arbetsmarknaden, där pendling över gränserna sker i olika stor omfattning. 

Parlamentet anser att höjning av arbetskraftens kompetens och skapande av nya 

arbetstillfällen i den gröna ekonomin bör vara några av prioriteringarna för 

Alpstrategins investeringar. Parlamentet understryker dock att små och medelstora 

företag – väldigt ofta familjeföretag inom jordbruket och beredningssektorn – inom 

jordbruk, turism, handel, hantverk och tillverkning utgör näringslivets kärna på ett 

integrerat och hållbart sätt i Alpregionen och därmed utgör ryggraden i livsmiljön, 

kulturlivet och den naturliga miljön i Alperna och är en viktig källa till sysselsättning. 

Parlamentet understryker behovet av att ytterligare diversifiera de ekonomiska 

verksamheterna och sysselsättningsmöjligheterna i Alpregionen. 

22. Europaparlamentet lyfter fram behovet att prioritera investeringar i digital infrastruktur 

och vikten av tillgång till snabba internetanslutningar och därigenom till digitala 



tjänster, onlinetjänster, som e-handel och digitala marknadskanaler och distansarbete 

liksom andra möjligheter för personer som bor långt från större tätorter, och samtidigt, 

där så är möjligt, främja alternativ till fysiska förflyttningar. 

23. Europaparlamentet anser att innovation och användning av ny teknik på ekonomiska 

nyckelområden, som drivs av strategier för smart specialisering och finansieras genom 

befintliga EU-medel (t.ex. Eruf, ESF, Cosme, Horisont 2020 eller Erasmus+), skulle 

kunna bidra till att nya arbetstillfällen av hög kvalitet i strategiska sektorer, som 

biovetenskap, bioekonomi, energi, ekologiska produkter, nya material eller e-tjänster. 

Parlamentet påminner om vikten av att säkerställa starkt stöd till små och medelstora 

företag, som skulle kunna vända den avfolkningstendens som kan iakttas i vissa delar av 

Alpregionen. 

24. Europaparlamentet uppmanar behöriga nationella och regionala myndigheter i 

Alpregionen att föra en dialog med kommissionen för att kunna bedöma om det är 

möjligt att under nästa planeringsperiod framlägga ett gemensamt program (i enlighet 

med artikel 185 i EUF-fördraget) för att stimulera integrationen av forskning och 

innovation inom Alpregionen för konsekventa europeiska värdekedjor som är 

samordnade med strategierna för smart specialisering. 

25. Europaparlamentet uppmanar till klusterbildning och samarbete mellan offentliga och 

privata företag, universitet, forskningsinstitut och andra relevanta intressenter i syfte att 

främja innovation och göra det möjligt att dra nytta av synergieffekter mellan 

bergsområden och omliggande områden. Parlamentet anser att planerade insatser bör 

bygga vidare på nationella och regionala forsknings- och innovationsstrategier för smart 

regional specialisering, i syfte att säkerställa mer effektiva och ändamålsenliga 

investeringar. 

26. Europaparlamentet tillstår vikten av att Alpstrategin utvecklar projekt som är ämnade 

för föreningar och institutioner, samt för mikroföretag och för små och medelstora 

företag som är aktiva i kulturella och konstnärliga branscher med anledning av rollen 

som dessa aktörer spelar när det kommer till investeringar, tillväxt, innovation och 

sysselsättning, men även vad gäller skydd och främjande av kulturell och språklig 

mångfald. 

27. Europaparlamentet betonar att en makroregional strategi för Alperna inte bara bör ge 

möjlighet att värna, stödja och vid behov anpassa traditionell ekonomisk verksamhet, 

t.ex. inom jord- och skogsbruket eller hantverket, utan även främja innovation och 

utveckling av nya initiativ på det här området, t.ex. genom EU:s InnovFin-instrument. 

Parlamentet betonar behovet av att göra det lättare för små och mellanstora företag att 

erhålla stöd och finansiering, med tanke på deras betydelse för att skapa arbetstillfällen. 

28. Europaparlamentet understryker att regionerna måste samarbeta, framför allt 

gränsöverskridande, för att man ska kunna fortsätta att utveckla turismen i hela 

regionen. Parlamentet uppmuntrar till utformning av turismstrategier som bygger på 

existerande natur- och kulturarv, hållbarhet och innovation. Parlamentet betonar den 

sociala, kulturella och ekonomiska dimensionen i olika alpina traditioner och sedvänjor, 

som bör uppmuntras och bevaras i sin mångfald. 

29. Europaparlamentet konstaterar att förvaltning och återinförande av rovfåglar och 

rovdjur i Alpregionen sköts på nationell och lokal nivå, trots att dessa arter inte tar 

hänsyn till administrativa gränser och att deras förflyttningar är gränsöverskridande till 



sin natur. För att undvika konflikter i samband med sådant återinförande uppmanas 

medlemsstaterna att förbättra samordningen mellan de olika myndigheterna. Samtidigt 

måste utbytet av information och bästa praxis ökas i syfte att förbättra förvaltningen och 

skyddet av betande tamboskap inom ramen för Alpstrategin och i samarbete med 

Alpkonventionens plattform för stora rovdjur och vilda klöv- och hovdjur. 

30. Europaparlamentet ger sitt stöd till diversifiering av turismutbudet genom att det 

utvecklas nya utbud som är anpassade till de regionala förutsättningarna och utnyttjar 

regionala resurser, t.ex. genom parker och resrutter med bestämda teman, mat- och 

vinturism, kultur-, hälso- och studieturism samt sportturism, så att man kan förlänga 

turismsäsongen och samtidigt minska trycket på infrastrukturerna och åstadkomma 

åretruntsysselsättning inom turismsektorn, liksom sådan landsbygdsturism som syftar 

till att locka besökare till landsbygds- och naturaktiviteter på hotell utanför huvudfåran, 

samt öka turistdestinationernas konkurrenskraft och hållbarhet. Parlamentet ger sitt stöd 

till främjande av nya turismaktiviteter som är bättre anpassade till klimatförändringen 

och miljöskyddet. Parlamentet betonar också behovet av stöd till och att stärka 

samordningen av bergräddningstjänster. 

31. Europaparlamentet ger sitt stöd till åtgärder som syftar till att avlasta 

transportinfrastrukturen genom utspridning av skolloven och därmed sammanhängande 

semestertider, smart utformning av vägtullar och stimulans från turismföretagens sida 

under högsäsong och perioder med hög trafikbelastning. 

32. Europaparlamentet påminner om den ekonomiska betydelsen av att främja utvecklingen 

av mjuka och hållbara turismaktiviteter i hela Alpregionen, inklusive orter vid sjöar och 

med spa-anläggningar. Medlemsstaterna uppmanas också att uppmuntra till cykling i 

kombination med tågresor eller intermodala transporter. Parlamentet lyfter, på grundval 

av bästa praxis, fram turistplattformar som tagits fram med hjälp av EU-stöd. 

33. Europaparlamentet konstaterar att en och samma person ofta måste bedriva olika 

verksamheter under årets lopp, ibland i olika länder. Parlamentet uppmanar 

kommissionen, medlemsstaterna och de regionala och lokala myndigheterna att 

uppmana aktörer som erbjuder yrkesutbildning – såväl grund- som vidareutbildning – 

att samarbeta. Parlamentet understryker att ett Erasmus+-program för 

gränsöverskridande lärlingsutbildning vore av intresse. 

Rörlighet och förbindelser 

34. Europaparlamentet betonar vikten av bättre transport- och energiförbindelser mellan de 

deltagande länderna, inklusive lokala, regionala och gränsöverskridande transporter och 

intermodala förbindelser med mer avsides belägna områden (inklusive stora tätorter), 

för att främja utvecklingen i regionen, förbättra invånarnas livskvalitet och locka 

människor att bosätta sig där, samtidigt som man gör en bedömning av om befintliga 

förbindelser kan rustas upp och/eller byggas ut med det övergripande syftet att bättre 

genomföra TEN-T-näten. Parlamentet betonar vikten av att bygga ”smart” infrastruktur. 

Parlamentet anser att nybyggd infrastruktur ska bli veritabla ”tekniska korridorer” som 

även ska innehålla all separat infrastruktur, det vill säga elledningar, telefonledningar, 

bredbandsnät, ultrasnabba bredbandsnät, gasledningar, fibernät, vattenledningar osv. 

35. Europaparlamentet efterlyser ett samlat angreppssätt för framtida utformning och 

genomförande av transport- och miljöpolitiken i Alpregionen. Parlamentet betonar att 

det är nödvändigt att prioritera en övergång från väg- till järnvägstransporter, i 



synnerhet för godstrafik, och uppmanar kommissionen att stödja denna övergång. I detta 

sammanhang efterlyser parlamentet en obligatorisk öronmärkning av intäkter från 

vägtransporter för stöd till effektiva och miljövänliga järnvägstransporter för personer 

och gods och för minskat buller och minskade luftföroreningar. Parlamentet noterar 

potentiella projekt inom områden som trafikreglering, teknisk innovation, 

driftskompatibilitet osv. Parlamentet efterlyser även en utbyggnad av nödvändig 

infrastruktur, inklusive intermodala och driftskompatibla system av god kvalitet, i 

Alpregionen. Parlamentet betonar vikten av att garantera transportförbindelser och 

tillgänglighet för alla invånare i regionen. 

36. Europaparlamentet understryker betydelsen av att ansluta transportrutterna med andra 

delar av Europa och betonar betydelsen av anslutningar till TEN-T-korridorerna, 

samtidigt som befintlig infrastruktur utnyttjas optimalt. Parlamentet påminner om att 

bergen är och förblir ett naturligt hinder för närmare kontakter mellan de europeiska 

medborgarna och att EU har åtagit sig att öka finansieringen till infrastruktur för 

gränsöverskridande transporter. De deltagande länderna uppmanas därför att 

koncentrera sina insatser på att genomföra och planera komplementära projekt, som är 

hållbara och inkluderande samtidigt som de innebär koppling till och utveckling av det 

befintliga TEN-T-nätet. 

37. Europaparlamentet uppmärksammar bristen på effektiva, miljövänliga förbindelser 

inom bergsområdena och mellan bergsområdena och intilliggande områden. 

Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att skapa bättre förutsättningar för rena, 

utsläppssnåla och bättre regionala och lokala förbindelser, i synnerhet järnvägsnät, i 

syfte att öka sammanhållningen och höja livskvaliteten i de här områdena. Parlamentet 

uppmuntrar och rekommenderar folk att slå sig ner i Alpregionen. 

38. Europaparlamentet uppmanar länderna som deltar i den makroregionala strategin att 

beakta gränsarbetarnas specifika situation och utarbeta överenskommelser för 

Alpregionens gränsarbetare. 

39. Europaparlamentet ger sitt stöd till utveckling av innovativa former av lokala 

efterfrågestyrda transporter, t.ex. smart trafikinformation, trafikreglering respektive 

trafiktelematik och multimodalitet, också med tanke på möjligheterna att dela 

verksamhet regionövergripande på det här området. 

40. Europaparlamentet betonar bristen på effektiva digitala förbindelser inom 

bergsområdena. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att skapa bättre 

förutsättningar för förbindelser regionalt och lokalt i syfte att höja livskvaliteten, främja 

utvecklingen av nya verksamheter, stimulera skapandet av arbetstillfällen och 

uppmuntra bosättning i de här områdena. 

41. Europaparlamentet betonar vikten av offentliga investeringar i bergsområdena i syfte att 

råda bot på marknadens misslyckande vad gäller att tillhandahålla digital uppkoppling i 

de här områdena. Parlamentet betonar vikten av en komplett och heltäckande 

försörjning med bredbandsinternet även i bergsområden för att på ett hållbart sätt slå 

vakt om avsides belägna ekonomiska regioner och livsmiljöer. Kommissionen 

uppmanas att lägga fram konkreta förslag på hur man kan lösa denna fråga. 

Miljö, biologisk mångfald, klimatförändring och energi 



42. Europaparlamentet understryker vikten av att skydda och stärka den biologiska 

mångfalden i Alpregionen. Parlamentet efterlyser gemensamma ansträngningar för 

innovativa åtgärder för att värna och bevara den och efterlyser samtidigt en noggrann 

undersökning av de stora rovdjurens roll och ett eventuellt införande av 

anpassningsåtgärder, med full respekt för EU:s regelverk för skydd av miljön, den 

biologiska mångfalden, mark och vatten. Parlamentet understryker vikten av att se till 

att alla åtgärder vidtas för att undvika överlappning med befintliga lagstiftningsinitiativ. 

43. Europaparlamentet understryker att Alpregionen erbjuder stora möjligheter vad gäller 

innovativa lösningar och att dessa innovationer kan göra regionen till ett unikt 

laboratorium för att testa den cirkulära ekonomin. Parlamentet kommer i 

budgetförfarandet för 2017 att lägga fram ett pilotprojekt som undersöker detta områdes 

potential för konkreta strategier med koppling till den cirkulära ekonomin, t.ex. 

produktion, konsumtion och avfallshantering. 

44. Europaparlamentet betonar vikten av att främja egenproduktion av energi, förbättra 

energieffektiviteten och stödja utvecklingen av de effektivaste förnybara energikällorna 

i regionen, från vattenkraft via sol- och vindkraft till geotermisk energi, och även att 

stödja utvecklingen av nya former av Alpspecifik förnybar energi. Parlamentet noterar 

att olika förbränningsmetoder för uppvärmning har inverkan på luftkvaliteten. 

Parlamentet stöder hållbar användning av timmer, utan att den befintliga skogsarealen 

minskar, med tanke på skogens betydelse för jämvikten i bergskedjans ekosystem, samt 

för skydd mot laviner, jordskred och översvämningar. 

45. Europaparlamentet understryker det brådskande behovet av att ta fram nya strategier för 

att motverka luftföroreningar, som är ett folkhälsoproblem, och klimatförändringen, 

särskilt i de mer industrialiserade och tätbefolkade delarna av makroregionen, samtidigt 

som man kartlägger befintliga föroreningskällor och noga bevakar de förorenande 

utsläppen. Därför uppmanas medlemsstaterna att formulera en hållbar transportpolitik i 

linje med målen från COP21 i Paris och att stödja bevarande och skydd av 

ekosystemtjänster i hela den alpina makroregionen. 

46. Europaparlamentet understryker vikten av energiinfrastruktur och stöder smarta system 

för distribution, lagring och överföring av energi samt investeringar i energiinfrastruktur 

för såväl produktion som transport av el och gas, i samklang med TEN-E-nätet och som 

genomförande av de konkreta projekt som anges i förteckningen över projekt av intresse 

för energigemenskapen. Parlamentet betonar vikten av att lokala, i synnerhet förnybara, 

energikällor utnyttjas, så att beroendet av importerad energi kan minskas. Parlamentet 

efterlyser främjande av decentraliserad produktion och egenproduktion av energi och 

förbättrad energieffektivitet på samtliga områden. 

47. Europaparlamentet uppmanar de deltagande länderna att gemensamt bedriva fysisk 

planering och integrerad territoriell förvaltning, och då låta olika regionala intressenter 

delta (t.ex. nationella, regionala och lokala myndigheter, forskarsamfundet och icke-

statliga organisationer). 

48. Europaparlamentet anser att samarbetet och insatserna inom ramen för World Glacier 

Monitoring Service bör stärkas ytterligare, med tanke på de nyligen fattade besluten 

från COP21-konferensen i Paris och den strategi som nu ska följas. 

49. Europaparlamentet är oroat över att klimatförändring och temperaturhöjning är ett 

allvarligt hot mot arter som lever på hög höjd. Ett annat orosmoln är att glaciärerna 



smälter eftersom detta påverkar grundvattenresurserna kraftigt. Parlamentet skulle vilja 

se att man inrättade en omfattande gränsöverskridande plan för att bekämpa 

glaciärsmältningen och klimatförändringen för hela Alperna. 

50. Europaparlamentet uppmanar de deltagande länderna att fortsätta sina ansträngningar 

för att diversifiera energikällorna och utveckla de förnybara energikällor som redan 

finns, t.ex. sol- och vindkraft, inom energiproduktionsmixen. Parlamentet understryker 

vattenkraftsanläggningarnas hållbarhet och konkurrenskraft. Parlamentet uppmanar de 

deltagande länderna att konstruera välfungerande nät för elinfrastruktur i 

makroregionen. 

51. Europaparlamentet betonar att diversifiering av energikällorna inte bara förbättrar 

energisäkerheten i makroregionen utan även bidrar till mer konkurrens, vilket gynnar 

den ekonomiska utvecklingen i regionen. 

o 

o     o 

52. Europaparlamentet uppmanar talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen och regeringarna och de nationella och regionala parlamenten i de länder 

som omfattas av Europeiska unionens strategi för Alpregionen (Frankrike, Italien, 

Schweiz, Liechtenstein, Österrike, Tyskland och Slovenien). 


