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JAVASLATOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 

Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 

indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

A. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 11., 191. és 193. cikke 

szerint az Unió felhatalmazást kap arra, hogy fellépjen a környezetvédelmi politika 

valamennyi területén, így a levegő- és vízszennyezés, a hulladékkezelés és az 

éghajlatváltozás területén is; 

B. mivel a 2002/49/EK irányelv1 1. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy olyan közös 

megközelítési módot kell kialakítani az Európai Unióban, amelynek révén „elsőbbségi 

alapon elkerülhetők, megelőzhetők vagy csökkenthetők a környezeti zaj okozta káros 

hatások, ideértve a zajterhelést is”; 

C. tekintettel az alpesi országok (Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország, 

Liechtenstein, Monaco, Szlovénia és Svájc) és az EU által az Alpok fenntartható 

fejlesztése és védelme érdekében aláírt Alpesi Egyezményre; 

D. tekintettel a környezetvédelmi politika átfogó jellegére és annak szükségességére, hogy az 

Alpok-régióra vonatkozó stratégia különböző ágazatainak döntései összehangolják a 

környezeti fenntarthatóságot és a gazdasági fejlődést; mivel az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítésére és a biológiai sokféleség megőrzésére irányuló szakpolitikák tartalmazzák, 

hogy biztosítani kell az ökoszisztémák ellenálló képességét az élőhelyek megfelelő 

összekapcsolódásával ahhoz, hogy lehetővé tegyék a fajok vándorlását; 

E. mivel az Alpok-régió Európa második legnagyobb biodiverzitású területe, valamint 

Európa egyik legjelentősebb vízgyűjtő területe, ahol a víz fontos a vízenergia, a 

mezőgazdasági területek öntözése, a fenntartható erdőgazdálkodás, valamint a biológiai 

sokféleség és a táj megőrzése szempontjából, továbbá biztosítja az ivóvízellátást; 

F. mivel az Alpok-régió mezőgazdasága és turizmusa jelentős hatást gyakorol a környezet, a 

hagyományos tájkép és biológiai sokféleség megőrzésére; 

G. mivel a történelmi és kulturális örökség a terület egyik elsődleges értéke; 

H. tekintettel az Alpokra vonatkozó makroregionális stratégiáról szóló, 2013. május 23-i 

állásfoglalására2; 

1. hangsúlyozza, hogy az Alpok olyan természetes környezet, amelyben közel 14 millió 

közös kultúrájú ember él és dolgozik, továbbá fontos idegenforgalmi, amely mintegy 120 

millió látogatót vonz évente; 

2. megjegyzi, hogy sikeresek az alpesi régió egyes mezőgazdasági modelljei, amelyek 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/49/EK irányelve (2002. június 25.) a környezeti zaj értékeléséről és 

kezeléséről – A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló irányelvre vonatkozóan az egyeztetőbizottságon 

belül tett bizottsági nyilatkozat, HL L 189, 2002.7.18., 12. o. 
2 HL C 55., 2016.2.12., 117. o. 
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ötvözik az élelmiszer-termelést, az erdészetet, a táj turisztikai szempontból való védelmét 

és az olyan ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtását, mint a lavina elleni védelem; úgy véli, 

hogy ezeket a több célt szolgáló és alacsony környezeti hatású modelleket adott esetben ki 

kell bővíteni; 

3. elismeri, hogy az alpesi régió, amely hatalmas kiterjedésű természetes tájakkal 

rendelkezik, egy turisztikai lehetőségekkel rendelkező társadalmi-gazdasági térség;   

megjegyzi ökoszisztémáinak rendkívüli változatosságát, amelyek a magasan fekvő 

területektől az alacsonyan fekvő, sőt mediterrán és part menti területekig terjednek és 

rendkívül érzékeny vízi ökoszisztémákat, például tavakat, folyókat és patakokat is 

magukban foglalnak; rámutat, hogy a régió különösen gazdag a biológiai sokféleség 

szempontjából, valamint olyan erőforrásokban, mint a víz és a fa, és ezt meg kell őrizni; 

4. üdvözli, hogy a régiók nagymértékben részt vesznek az Alpok-régióra vonatkozó európai 

uniós stratégiában; 

5. úgy véli, hogy különös figyelmet kell fordítani a régió ritkán lakott területei lakosságának 

megőrzésére; 

6. hangsúlyozza, hogy az alpesi régiót a sűrűn lakott városi területek és a kevésbé 

benépesedett hegyvidéki területek egymásmellettisége jellemzi; megjegyzi, hogy a 

stratégiának magában kell foglalnia olyan koherens intézkedéseket, amelyek az egész 

területre vonatkoznak, de megfelelően figyelembe veszik a területen belüli strukturális 

egyenlőtlenségeket, és elsősorban az alpesi hegyvidéki régiókra kell irányulnia, ugyanis e 

területek hatalmas lehetőségeket kínálnak a fenntartható gazdasági fejlődés számára; 

rámutat, hogy bizonyos területek hidrogeológiai egyensúlyának felbomlása – amelynek 

hatása az egész régióban érezhető (árvizek, földcsuszamlások) – mögött álló okok egyike 

a vidéki területek elnéptelenedése; hangsúlyozza azt a kulcsfontosságú szerepet, amelyet a 

jóléti szolgáltatások játszanak a fenntartható növekedésben és a hegyvidéki területek 

elnéptelenedésének megakadályozásában, és rámutat, hogy javítani kell az EU polgári 

védelmi mechanizmusának előmozdításán; 

7. rámutat, hogy a hegyvidéki területeken folyó gazdálkodás nagyon fontos az Alpok 

hidrogeológiai stabilitásának fenntartása szempontjából; megjegyzi azonban, hogy a 

hegyvidéki mezőgazdaság ki van téve az éghajlatváltozással kapcsolatos olyan természeti 

katasztrófáknak, mint az áradások, lavinák és sárfolyamok; kéri ezért, hogy támogassák a 

kockázat megelőzésére szolgáló intézkedéseket (pl. árvízvédelmi rendszerek); 

8. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az éghajlatváltozás komoly veszélyeket hordoz a 

hidrogeológiai egyensúly felborulása és a biológiai sokféleség szempontjából; kiemeli, 

hogy a hőmérséklet emelkedése komoly veszélyt jelent a nagy magasságban élő fajok 

populációira, és hogy a gleccserek olvadása is aggodalomra okot adó tényező, mivel 

jelentős hatást gyakorol a talajvízkészletekre; rámutat ezért, hogy az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodásra irányuló makroregionális politikára, valamint az alpesi folyók, 

tavak és patakok védelmére és fenntartható kezelésére van szükség; 

9. elengedhetetlennek tartja olyan termelési és fogyasztási módokon alapuló 

éghajlatpolitikák követését, amelyek összhangban vannak a körforgásos gazdaság elveivel 

és az élelmiszer-ellátás rövid ciklusaival, valamint a helyi anyagok és természeti 

erőforrások – többek között a szennyvíz és a mezőgazdasági hulladék –  ésszerű 
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felhasználására és újrafelhasználására és a szolgáltatások megosztására helyezik a 

hangsúlyt, zöld közbeszerzés révén ösztönözve és helyi szinten előmozdítva a termelők és 

a fogyasztók közötti szoros kapcsolatokat; emlékeztet, hogy az éghajlatváltozáshoz 

kapcsolódó kockázatok kezelése során figyelembe kell venni az alpesi társadalmak 

szerkezeti és szervezeti sebezhetőségét; hangsúlyozza, hogy fokozni kell a legjobb 

gyakorlatok cseréjét és a határokon átnyúló együttműködést az éghajlatváltozással 

kapcsolatos kockázatkezelés területén, figyelembe véve valamennyi területi 

érzékenységet; 

10. szükségesnek tartja, hogy a stratégiában részt vevő régiók a kohéziós politikával 

összhangban használják fel az uniós forrásokat, mozdítsák elő a környezetvédelemmel 

kapcsolatos beruházásokat, amelyek célkitűzései között szerepel az éghajlatváltozás 

hatásainak enyhítése, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a hidrogeológiai 

zavarok elleni fellépés, beleértve a fenntartható erdőgazdálkodást, idegenforgalmat, 

mezőgazdaságot (beleértve az organikus gazdálkodást is) és állattenyésztést, amelyek 

mind fontos szerepet játszanak a területgazdálkodásban; 

11. hangsúlyozza, hogy nem tesznek elegendő erőfeszítést annak érdekében, hogy 

megvalósítsák a 2000/60/EK vízügyi keretirányelv célkitűzéseit; felhívja a Bizottságot, 

hogy a 2000/60/EK keretirányelv végrehajtása során a fenntarthatóbb vízgazdálkodás 

biztosítása érdekében tartsa be a természetes élőhelyek és a vadon élő növények és állatok 

védelméről szóló 92/43/EGK irányelvet; hangsúlyozza, hogy mindeközben az 

együttműködést előnyben kell részesíteni a szabályozással szemben; 

12. úgy véli, hogy a továbbra is kihívást jelentenek a régió mobillefedettségében fennmaradó 

„fehér foltok”, de ezeket lehetősséggé lehet átalakítani mind az ökoturizmus, mind az 

orvosi kutatás számára; 

13. emlékeztet, hogy az Alpok fenntartható fejlődésének egyik kulcsa a vízkészletek integrált 

kezelése; emlékeztet, hogy a természeti kockázatoknak, többek között a vízzel kapcsolatos 

kockázatoknak az alacsonyan fekvő és a lakott területekre tovagyűrűző hatásuk lehet; 

ezért hangsúlyozza, hogy fokozni kell a legjobb gyakorlatok cseréjét és a határokon 

átnyúló együttműködést a vízgazdálkodásért és a folyómedencék irányításáért felelős 

nemzeti szervek között az Alpesi Egyezmény vízgazdálkodási platformja keretében, az 

éghajlatváltozás által okozott közös kihívások kezelése érdekében; 

14. úgy véli, hogy a beruházásokat a régió teljes népességének az egészségügyi ellátáshoz 

való egyenlő és hatékony hozzáférésére kell irányítani; 

15. tekintettel a turizmus jelentőségére az egész Alpok-régióban szükségesnek tartja a 

„szelíd” turizmus fejlesztésének további támogatását; az olyan bevált gyakorlatok alapján, 

mint az EU által finanszírozott Alps Mobility projekt részeként létrehozott „Alpine 

Pearls” turizmus platform, rámutat az eddig elért eredményekre, amelyekre építeni kell; 

16. szükségesnek tartja az energiahatékonyságot és az energiamegtakarítást szolgáló 

politikákat, valamint a vízzel, az erdővel, valamint a tájhoz kötődő erőforrásokkal való 

megfelelő gazdálkodás révén a megújuló és fenntartható alternatív energiákat támogató 

politikák előmozdítását; fontosnak tartja a decentralizált és helyi energiatermelés és 

energiaellátás modelljének többek között a hálózatba való bekapcsolás és a tárolás révén 

való bővítését; felszólít ezért több, a hegyvidéki régiók egyedi szükségleteire irányuló 
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kutatási kezdeményezésre e területen;  hangsúlyozza a fogyasztók, vállalkozások és állami 

szervek arra való ösztönzésének fontosságát, hogy ruházzanak be a megújuló energiába az 

energiabiztonság növelésének és az energiaszegénység megelőzésének egy módjaként; 

hangsúlyozza a vízerőművek jelentőségét a hegyvidéki régiók energiaellátása 

szempontjából, és felszólítja a helyi önkormányzatokat, hogy mozdítsák elő a 

vízerőművek, valamint más megújuló energiaforrások használatát a lakosság 

szükségleteinek kielégítésére;  

17. sajnálatosnak tartja, hogy egyre kevesebb a mezőgazdasági terület a rendelkezésre álló 

erősen korlátozott mennyiségű termőföld rovására megvalósuló nem mezőgazdasági 

felhasználás, pl. útépítés, építési telekké nyilvánítás következtében; felszólít gyakorlati 

támogató rendszerek és előírások létrehozására, amelyek biztosítják, hogy a termőföld 

hosszú távon a mezőgazdaság és az erdészet rendelkezésére álljon; hangsúlyozza, hogy a 

földterületek hasznosításának kérdése az urbanizáltabb területeken nagyon kritikus; 

sürgeti ezért, hogy az értékes természeti erőforrásokat fogyasztó földhasználatot vagy 

városfejlesztést fenntartható módon kivitelezzék; 

18. felszólít az Alpok-régióra vonatkozó közlekedési és környezetvédelmi politika jövőbeli 

tervezésének és végrehajtásának holisztikus megközelítésére annak érdekében, hogy a 

közös cél elérését ne veszélyeztesse az arbitrázs és a transzferhatások; 

19. sajnálatának ad hangot, amiért a gazdasági térségek megközelíthetősége nem megfelelő, 

ami az Alpokban aláássa a hatékony hegyvidéki gazdálkodást és ennek következtében e 

régiók versenyképességét; sürgeti, hogy a Bizottság és a tagállamok építsenek ki 

megfelelő infrastruktúrát, amelynek magában kell foglalnia a megfelelő gazdasági és 

erdei, valamint alpesi utak, továbbá nagy sebességű mobil adattovábbítási hálózatokhoz 

való hozzáférés kialakítását az alpesi régiók számára; 

20. felhívja a figyelmet a fenntartható turizmus jelentőségére, amelynek alapja a biológiai 

sokféleség védelme és az ökológiai rendszerek tiszteletben tartása, amit a parkok jó 

példája mutat; 

21. hangsúlyozza a védett területek jelentőségét a környezetvédelmi kezdeményezések 

ösztönzésében, az Alpesi Egyezményben körvonalazottaknak megfelelően; szükségesnek 

tartja olyan szakpolitika kidolgozását, amely a parkokat olyan helyekként határozza meg, 

ahol környezetvédelmi tevékenységeket mozdítanak elő; úgy véli, hogy a védett területek 

különösen érzékeny területek az emberek és a természet tekintetében;  meggyőződése, 

hogy a védett területek határokon átnyúló dimenziót kaphatnak, ami az olyan bevált 

gyakorlatok kidolgozását és végrehajtását illeti, amelyek összekötik az élőhelyvédelmet az 

új fenntartható gazdasággal (bio- és minőségi gazdálkodás, helyi termékek előmozdítása, 

szelíd turizmus és mobilitás, vadgazdálkodás stb.), és amelyeket javasolni lehet az alpesi 

régió minden része számára, sőt azon túlra is; 

22. megjegyzi, hogy a közlekedést illetően lehetőségeket kell találni a gyakran egyre 

elhagyottabb legmarginálisabb területek megfelelő megközelíthetőségének kialakítására a 

fenntartható mobilitás keretén belül; 

23. szükségesnek tartja az új fenntartható közlekedési módok számára infrastruktúra 

kialakítását, a javak és szolgáltatások megosztását célzó politikák végrehajtását, a kevésbé 

fejlett területeken az összekapcsolódások elősegítését, valamint a távmunka 
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előmozdítását; 

24. megállapítja, hogy a ragadozó madarak és emlősök Alpok-régióba történő visszatelepítése 

nemzeti és helyi szinten valósul meg, miközben e fajok nem ismerik a közigazgatási 

határokat, és migrációjuk határokon átnyúló természetes jelenség az Alpok-régióban; úgy 

véli, hogy az Alpok-régióra vonatkozó stratégia részként és az Alpesi Egyezmény 

nagyragadozók, vadon élő patások és a társadalom platformjával összefüggésben fokozni 

kell a bevált gyakorlatok cseréjét e területen; 

25. véleménye szerint a helyi közösségeket, a regionális hatóságokat és a civil társadalmat, 

többek között a gazdasági szereplőket, például a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás 

helyi érdekelt feleit be kell vonni a döntéshozatali folyamatba, amelynek nyíltnak, 

átláthatónak és tájékoztató jellegűnek kell lennie; 

26. hangsúlyozza, hogy az Alpok-régióra vonatkozó stratégiát össze kell hangolni az olyan 

együttműködési kezdeményezésekkel, mint az Alpesi Egyezmény és annak 

jegyzőkönyvei, továbbá figyelembe kell venni az e téren már meglévő, országok közötti 

együttműködéseket és hálózatokat a közös politikák és célok elérése érdekében; 

27. rámutat, hogy az aktív földművelés és erdészet elengedhetetlen az Alpok-régió biológiai 

sokféleségének megőrzéséhez, és jelentősen hozzájárul más ágazatokhoz, például a 

turizmushoz; 

28. felszólít a tagállamok és az Európai Unió által nyújtott finanszírozással kapcsolatos célzott 

megközelítésekre az Alpok-régióra vonatkozó makroregionális politikák részeként; 

29. fontosnak tarja a helyi és regionális hatóságok uniós politikák végrehajtásában betöltött 

szerepének erősítését, valamint a többszintű kormányzás elvének az Alpok-régióra 

vonatkozó tervezés és végrehajtás középpontjába állítását; 

30. felszólítja a Bizottságot, hogy vezessen be zajkibocsátási határértékeket az áruk alpesi 

szállítására vonatkozóan, valamint fokozott ösztönző rendszereket, amelyek előmozdítják 

a fő szállítási útvonalakra vonatkozó zajcsökkentési intézkedésekkel kapcsolatos 

beruházásokat; 

31. felszólít a valós ráfordítások és a külső költségek internalizálása elvének bevezetésére az 

adókra, illetékekre és infrastruktúra-használati díjakra vonatkozó hatályos és jövőbeli 

intézkedésekkel kapcsolatban, figyelembe véve az Alpok-régióra vonatkozó átfogó 

stratégiát és az utólagos transzfer- és arbitrázshatások elkerülésének szükségességét; 

32. olyan makroregionális alpesi stratégia kidolgozására szólít fel, amely lehetővé teszi a föld 

és a természet fenntartható hasznosítását és ezzel a természet és az emberek együttélésén 

alapuló gazdasági térség és bioszféra megőrzését a lakosság további elvándorlásának 

elkerülése érdekében, amely kedvezőtlenül hatna a természet- és tájvédelemre. 
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