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POBUDE 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za regionalni razvoj kot 

pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker ima Evropska unija na podlagi členov 11, 191 in 193 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije (PDEU) pristojnosti, da posreduje na vseh področjih okoljske politike, na primer 

ko gre za onesnaževanje zraka in vode, ravnanje z odpadki in podnebne spremembe; 

B. ker člen 1(1) Direktive 2002/49/ES1 jasno določa, da je v Evropski uniji potreben 

skupni pristop, „da se predvsem izognemo, preprečimo ali zmanjšamo škodljive učinke, 

vključno z motnjami zaradi izpostavljenosti okoljskemu hrupu“; 

C. ker so Alpsko konvencijo za trajnostni razvoj in varstvo Alp podpisale alpske države 

(Avstrija, Francija, Nemčija, Italija, Lihtenštajn, Monako, Slovenija in Švica) ter 

Evropska unija; 

D. ker okoljska politika zajema več različnih področjih, ukrepi v različnih sektorjih alpske 

strategije pa morajo omogočiti uskladitev okoljske trajnosti in gospodarskega razvoja; 

ker je treba z ukrepi za ublažitev podnebnih sprememb in ohranitev biotske 

raznovrstnosti zagotoviti odpornost ekosistemov in ustrezno povezanost habitatov, da se 

omogoči selitev vrst; 

E. ker so Alpe drugo najpomembnejše območje za biotsko raznovrstnost v Evropi in eno 

najpomembnejših evropskih povodij, kjer vodni viri niso pomembni le za proizvodnjo 

električne energije, ampak tudi za namakanje kmetijskih površin, trajnostno upravljanje 

gozdov, ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine ter oskrbo s pitno vodo; 

F. ker kmetijstvo in turizem v alpski regiji pomembno vplivata na ohranjanje okolja, 

tradicionalno krajino in biotsko raznovrstnost; 

G. ker sta zgodovinska in kulturna dediščina med najpomembnejšimi viri tega območja; 

H. ker je Evropski parlament 23. maja 2013 sprejel resolucijo o makroregionalni strategiji 

za Alpe2; 

1. poudarja, da so Alpe naravni in kulturni prostor, v katerem živi in dela skoraj 14 

milijonov ljudi, ter so hkrati ena najpomembnejših turističnih destinacij, ki vsako leto 

pritegne približno 120 milijonov obiskovalcev; 

2. je seznanjen z uspehom nekaterih kmetijskih modelov v alpski regiji, ki združujejo 

proizvodnjo hrane, gozdarstvo, varstvo okolja v turistične namene in zagotavljanje 

ekosistemskih storitev, kot je zaščita pred plazovi; meni, da bi bilo treba te 

večnamenske modele, ki imajo majhen vpliv na okolje, po potrebi razširiti; 

                                                 
1 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa 

– Izjava Komisije v spravnem odboru o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa (UL L 189, 18.7.2002, str. 

12). 
2 UL C 55, 12.2.2016, str. 117. 
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3. ugotavlja, da je alpska regija s svojo veliko rezervo naravne krajine družbeno-

ekonomsko področje s turističnim potencialom; ugotavlja, da ima izredno raznolike 

ekosisteme, ki segajo od visokogorja do nižin ter celo do sredozemskih obal in 

vključujejo zelo občutljive vodne ekosisteme, kot so jezera, reke in potoki; meni, da je 

treba regijo ohraniti, saj je zelo bogata z biotsko raznovrstnostjo in viri, kot so voda in 

les; 

4. pozdravlja dejstvo, da so regije zelo vključene v strategijo EU za alpsko regijo; 

5. meni, da je treba posebno pozornost posvetiti ohranitvi poselitve v redko naseljenih 

predelih regije; 

6. ugotavlja, da v alpski regiji soobstajajo gosto naseljena urbana območja ter redko 

naseljena gorska območja; meni, da mora strategija vsebovati kohezivne ukrepe, ki naj 

se uporabljajo na celem območju, pri čemer je treba upoštevati njegove strukturne 

razlike, ter se mora osredotočiti na gorska območja alpske regije, saj imajo neizmeren 

potencial za trajnostno gospodarsko rast; poudarja, da je opuščanje zemljišč razlog za 

hidrogeološko nestabilnost na nekaterih območjih, ki lahko vpliva na celotno regijo 

(poplave, zemeljski plazovi); poudarja ključno vlogo socialnega skrbstva pri trajnostni 

rasti in v boju proti odseljevanju z gorskih območij ter potrebo po boljšem spodbujanju 

mehanizma Unije na področju civilne zaščite; 

7. opozarja, da je obdelava zemljišč na gorskih območjih zelo pomembna za ohranjanje 

hidrogeološke stabilnosti v Alpah; vendar ugotavlja, da je gorsko kmetijstvo 

izpostavljeno vremensko pogojenim naravnim nesrečam, kot so poplave ter zemeljski in 

blatni plazovi; zato poziva k spodbujanju preventivnih ukrepov za varstvo pred tveganji 

(npr. protipoplavni ukrepi); 

8. je zaskrbljen, ker so podnebne spremembe veliko tveganje za hidrogeološko stabilnost 

in biotsko raznovrstnost; poudarja, da dvigovanje temperature resno ogroža preživetje 

vrst, ki živijo na visoki nadmorski višini, ter da je dodatna skrb taljenje ledenikov, saj 

močno vpliva na podtalne vodne rezerve; zato poudarja potrebo po makroregionalni 

politiki za prilagajanje podnebnim spremembam ter po varovanju in trajnostnem 

upravljanju alpskih rek, jezer in potokov; 

9. meni, da je bistveno spodbujati politiko boja proti podnebnim spremembam, ki naj 

temelji na modelih proizvodnje in porabe v skladu z načelom krožnega gospodarstva in 

kratkih verig za preskrbo s hrano, ter poudarjati racionalno rabo in ponovno uporabo 

lokalnih surovin in naravnih virov, tudi odpadnih voda in kmetijskih odpadkov, 

souporabo storitev, ki jo spodbujajo zelena javna naročila, ter tesnejšo povezavo med 

proizvajalci in potrošniki na lokalni ravni; opozarja, da je treba pri upravljanju tveganj, 

povezanih s podnebnimi spremembami, upoštevati dejavnike, kot so strukturna in 

organizacijska ranljivost alpskih družb; poudarja, da je treba okrepiti izmenjavo dobrih 

praks in čezmejno sodelovanje na področju obvladovanja podnebnih tveganj, pri tem pa 

upoštevati vse regionalne občutljivosti; 

10. meni, da morajo regije, ki so vključene v strategijo, sredstva EU uporabljati v skladu s 

kohezijsko politiko in spodbujati okoljske naložbe, katerih cilj bo prilagajanje 

podnebnim spremembam in njihovo blaženje ter boj proti hidrogeološki nestabilnosti, v 

trajnostno gozdarstvo, turizem, kmetijstvo (vključno z ekološkim kmetovanjem) in 
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živinorejo, ki imajo pomembno vlogo pri upravljanju zemljišč; 

11. poudarja, da še ni bilo storjeno dovolj za uresničitev ciljev okvirne direktive o vodah 

(2000/60/ES); poziva Komisijo, naj pri izvajanju navedene direktive upošteva direktivo 

o habitatih ter živalskih in rastlinskih vrstah (92/43/EGS) ter tako zagotovi, da bo 

upravljanje voda bolj trajnostno; poudarja, da bi moralo imeti pri tem sodelovanje 

prednost pred regulativno ureditvijo; 

12. meni, da lahko izziv, povezan s preostalimi „belimi lisami“, tj. območji v regiji, kjer ni 

zagotovljenega mobilnega omrežja, spremenimo v priložnost tako za ekološki turizem 

kot zdravstvene raziskave; 

13. opozarja, da je celostno upravljanje vodnih virov eden ključnih dejavnikov za trajnostni 

razvoj Alp; opozarja, da so lahko posledice naravnih tveganj, tudi vodnih, poplave na 

nižinskih in zazidanih območjih; zato poudarja, da je treba okrepiti izmenjavo dobre 

prakse in čezmejno sodelovanje v povezavi s platformo za upravljanje voda iz Alpske 

konvencije med nacionalnimi organi, pristojnimi za upravljanje voda in porečij, da bi se 

lahko odzvali na skupne izzive, ki so posledica podnebnih sprememb; 

14. meni, da bi bilo treba naložbe usmeriti v zagotavljanje enakopravnega in učinkovitega 

dostopa do zdravstvenega varstva za vse prebivalce te regije; 

15. meni, da je treba glede na gospodarski pomen turizma za celotno alpsko regijo še naprej 

podpirati „mehki“ turizem; opozarja na dosedanje dosežke, ki bi jih bilo treba še 

nadgraditi na podlagi primerov najboljše prakse, denimo turistične platforme Alpski 

biseri, oblikovane v okviru projekta za alpsko mobilnost, ki ga je financirala EU; 

16. meni, da je treba s pomočjo ustreznega upravljanja vodnih, gozdnih in krajinskih virov 

pripraviti ukrepe za energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo za spodbujanje 

uporabe energije iz obnovljivih in alternativnih virov; meni, da je pomembno razširiti 

model decentralizirane in lokalne proizvodnje energije in oskrbe z njo, med drugim z 

vključevanjem v omrežje in shranjevanjem; zato poziva k nadaljnjim pobudam na tem 

področju za zadovoljevanje posebnih potreb gorskih območij; poudarja pomen 

spodbujanja potrošnikov, podjetij in javnih organov, naj vlagajo v obnovljive vire 

energije, da se poveča energetska varnost in prepreči energetska revščina; poudarja 

pomen vodne energije za oskrbo z energijo na gorskih območjih, zato poziva lokalne 

oblasti, naj spodbujajo uporabo vodne energije ter drugih obnovljivih virov energije za 

potrebe prebivalstva; 

17. obžaluje dejstvo, da čedalje bolj primanjkuje kmetijskih zemljišč zaradi nekmetijske 

rabe, kot je gradnja cest in stavbna pozidava; poziva k uvedbi konkretnih podpornih 

programov in zahtev za trajnostno zagotovitev zemljišč za kmetijstvo in gozdarstvo; 

poudarja, da je vprašanje rabe zemljišč zelo pereče na bolj urbaniziranih območjih; zato 

poziva, naj se uporaba zemljišč in urbanizacija, ki izkoriščata dragocene naravne vire, 

izvajata trajnostno; 

18. poziva k celostnemu pristopu k prihodnjemu oblikovanju in izvajanju alpske prometne 

in okoljske politike, da skupni cilj ne bo ogrožen zaradi arbitražnega učinka in učinka 

prelivanja; 
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19. obžaluje, da ni ustreznega dostopa do gospodarskih območij, kar ogroža učinkovitost 

gorskega kmetijstva v Alpah in konkurenčnost teh območij; poziva Komisijo in države 

članice, naj vzpostavijo ustrezen sistem infrastrukture, ki naj obsega razvoj ustreznih 

gospodarskih, gozdarskih in planskih poti ter dostop do visokohitrostnega mobilnega 

podatkovnega omrežja za alpska območja; 

20. opozarja na pomen trajnostnega turizma kot gonila za varstvo biotske raznovrstnosti in 

ekosistemov, kot je dobro razvidno iz primera parkov; 

21. poudarja pomen zaščitenih območij za spodbujanje varstva okolja, kot je navedeno v 

Alpski konvenciji; meni, da je potrebna politika, s katero bodo parki opredeljeni kot 

kraji za spodbujanje dejavnosti za varstvo okolja; meni, da so zaščitena območja še 

posebej občutljiv prostor za človeka in naravo; je prepričan, da bi lahko zaščitena 

območja dobila čezmejno razsežnost pri razvijanju in izvajanju dobrih praks, ki 

združujejo varstvo habitatov s trajnostnim gospodarstvom (ekološko in kakovostno 

kmetijstvo, spodbujanje lokalnih proizvodov, mehki turizem in mehka mobilnost, 

upravljanje favne itd.) in ki se lahko prenesejo v vse predele alpske regije in drugam; 

22. ugotavlja, da je treba v zvezi s prometom v okviru trajnostne mobilnosti najti način za 

ustrezno dostopanje do bolj obrobnih območij, ki jih ljudje vse bolj pogosto zapuščajo; 

23. meni, da je treba razviti infrastrukturo za nove načine trajnostnega prevoza, izvajati 

politike skupne uporabe blaga in storitev, spodbujati povezljivost na manj razvitih 

območjih, tudi zaradi spodbujanja dela na daljavo; 

24. ugotavlja, da poteka upravljanje in ponovno naseljevanje ptic roparic in mesojedcev v 

alpski regiji na nacionalni in lokalni ravni, vendar te vrste ne poznajo upravnih meja in 

so čezmejne migracije v alpski regij naraven pojav; meni, da je bistveno v okviru alpske 

strategije in v povezavi s platformami Alpske konvencije o velikih mesojedcih in divjih 

kopitarjih ter z družbeno platformo okrepiti izmenjavo informacij in zgledov dobre 

prakse na tem področju; 

25. meni, da bi morali biti lokalni in regionalni organi ter civilna družba, vključno z nosilci 

gospodarske dejavnosti, kot so deležniki lokalnega kmetijstva in gozdarstva, vključeni v 

sprejemanje odločitev v okviru odprtega, preglednega in informiranega postopka; 

26. poudarja, da je treba alpsko strategijo uskladiti s pobudami za sodelovanje, kot je 

Alpska konvencija in njeni poznejši protokoli, pa tudi upoštevati sedanje nadnacionalno 

sodelovanje in mreženje na tem področju, da se uresničijo skupne politike in cilji; 

27. opozarja, da sta aktivno kmetijstvo in gozdarstvo nujno potrebna za ohranitev biotske 

raznovrstnosti v alpski regiji, hkrati pa pomembno prispevata tudi k drugim sektorjem, 

kot je turizem; 

28. poziva, naj bo pristop držav članic in Evropske unije k financiranju makroregionalnih 

politik alpske strategije ciljno usmerjen; 

29. meni, da je treba okrepiti vlogo lokalnih in regionalnih organov pri izvajanju politike 

EU ter načelo upravljanja na več ravneh postaviti v središče načrtovanja in izvajanja 

alpske strategije; 
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30. poziva Komisijo, naj določi mejne vrednosti hrupa v alpskem tovornem prometu ter 

uvede okrepljene sisteme za spodbujanje naložb v ukrepe za zmanjšanje hrupa na 

glavnih prometnicah; 

31. poziva, naj se v okviru sedanjih in prihodnjih regulativnih ukrepov glede davkov, 

prispevkov in pristojbin za uporabo infrastrukture vključita načelo realnih stroškov in 

načelo internalizacije zunanjih stroškov, pri tem pa upošteva splošna strategija za alpsko 

regijo in dejstvo, da je treba preprečiti učinek prelivanja in arbitražni učinek; 

32. poziva k makroregionalni alpski strategiji, ki bo omogočala trajnostno izkoriščanje 

zemljišč in narave ter s tem gospodarski in življenjski prostor za sobivanje človeka in 

narave, da bi se preprečilo nadaljnje odseljevanje prebivalstva, ki bi negativno vplivalo 

na varstvo narave in krajine. 
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