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**I
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Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna
Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna
Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller
ändra den gemensamma ståndpunkten
Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och
artikel 7 i EU-fördraget
Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna
Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller
ändra den gemensamma ståndpunkten
Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter
Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten.
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
om förslaget till rådets beslut om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar
av protokollet om markskydd, protokollet om energi och protokollet om turism till
Alpkonventionen
(KOM(2006)0080 – C6-0099/2006 – 2006/0026(CNS))
(Samrådsförfarandet)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
– med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2006)0080)1,
– med beaktande av artikel 175.1 och artikel 300.2 första stycket i EG-fördraget,
– med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet
har hört parlamentet (C6-0099/2006),
– med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,
– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
(A6-.../2006).
1. Europaparlamentet godkänner undertecknandet av protokollet.
2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt
regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna parlamentets ståndpunkt.

1

EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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MOTIVERING
De ekonomiska, sociala och ekologiska problemen i alpregionen är av gränsöverskridande
karaktär, vilket gör skyddet av Alperna till en av de viktigaste uppgifterna för alla
medlemsstater. Vårt mål är att ytterligare stärka skyddet för Alperna som ett område för
boende, naturliv och arbete. En rättvis avvägning måste dock göras mellan olika intressen och
önskemål.
Alpkonventionen är en viktig internationell konvention för att skydda Alpernas naturområde
och främja en hållbar utveckling i regionen. Ratificeringen av de tre protokollen om energi,
markskydd och turism skulle bli ett nytt stort steg mot att ge den omfattande Alpkonventionen
en starkare förankring i gemenskapsrätten. Protokollen har redan ratificerats av Tyskland,
Frankrike, Österrike, Slovenien och Liechtenstein.
Markskydd
I protokollet om markskydd finns flera tydliga inriktningar för markskyddet vilka ligger i linje
med Europaparlamentets resolution i frågan och kommissionens tankar om strategin för
markskydd. Ett av de viktigaste målen är att skydda markens mångsidiga roll på grundval av
tanken om hållbar utveckling. Många inslag i protokollet skulle kunna integreras i
gemenskapens markskyddspolitik, exempelvis identifiering av riskområden för erosion,
översvämningar och jordskred.
Energi
Parterna som undertecknar protokollet förbinder sig att vidta lämpliga åtgärder som bidrar till
att uppnå sjätte miljöhandlingsprogrammets mål för klimatskydd och hållbart utnyttjande av
naturresurser. Dit hör bland annat åtgärder på områdena energibesparing och transport.
Turism
I de flesta delar av Alperna är turismen en ekonomiskt ytterst betydelsefull näring. Eftersom
bergsregionen är ett ekologiskt mycket känsligt område är det oerhört viktigt att hitta en
jämvikt mellan ekonomiska intressen, lokalbefolkningens behov och miljöhänsyn. Målet för
protokollet om turism är att främja en hållbar turism genom hänsyn till turistnäringens
tänkbara miljöpåverkan. En ratificering av protokollet skulle vara ett konkret steg i
uppföljningen av världstoppmötet om hållbar utveckling, det internationella ekoturismåret
2002 och Agenda 21-processen för hållbar europeisk turism.
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