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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000015/2013 

aan de Raad 
Artikel 115 van het Reglement 

Danuta Maria Hübner 
namens de Commissie regionale ontwikkeling 

Betreft: Een macroregionale strategie voor de Alpen 

De Alpenregio's hebben herhaaldelijk te kennen gegeven dat ze graag een alpiene strategie 
ontwikkeld willen zien waarin doeltreffende oplossingen worden geboden voor problemen die in het 
hele alpiene gebied bestaan, en het aanzienlijke potentieel van het Alpengebied op coherentere wijze 
wordt benut. Op 29 juni 2012 stelde de Alpenconferentie een initiatiefdocument op waarin zij 
uitdrukkelijk aangaf een macroregionale strategie voor de Alpen te willen uitvoeren. Dit document 
werd met unanimiteit van stemmen goedgekeurd. In haar publicatie van september 2011 met als titel 
"Europese territoriale samenwerking: toenadering tussen de volkeren" onderstreept de Commissie het 
belang van de twee bestaande macroregio's voor wat milieukwesties, toerisme, transport en energie 
betreft. Daarnaast wordt in artikel 174 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
beklemtoond dat de harmonieuze ontwikkeling van de verschillende regio's van de EU moet worden 
bevorderd en dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan plattelands- en berggebieden.  

Een alpiene macroregio zou met andere woorden niet alleen de werking van de bestaande structuren 
verbeteren maar ook een duurzame uitvoering van de Europese wetgeving en van de Europa 2020-
strategie inhouden. 

1. Heeft de Raad in dit verband de mogelijkheid overwogen van een macroregionale strategie voor 
de Alpen die de territoriale samenhang in dit gebied zou vergroten en de nu al nauwe 
samenwerking tussen de betrokken regio's nog zou versterken? 

2. Is de Raad van plan de Commissie te vragen een dergelijke strategie op te stellen, met als doel 
de regionale verschillen binnen het Alpengebied te verkleinen en gemeenschappelijke problemen 
op het vlak van milieubescherming, transport en demografische veranderingen aan te pakken? 

3. Overweegt de Raad om de Commissie in de nabije toekomst te verzoeken andere 
macroregionale strategieën op te stellen? 
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