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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégiáról 

(2015/2324(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 192. cikkére, 265. 

cikkének (5) bekezdésére és 174. cikkére, 

–  tekintettel az Európai Unió Alpok-régióra vonatkozó stratégiájáról szóló bizottsági 

közleményre (COM(2015)0366) és az ahhoz kapcsolódó cselekvési tervre és támogató 

elemzési dokumentumra, 

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 

Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, és az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 

Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések 

megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a közös 

rendelkezésekről szóló rendelet (CPR))1,  

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi 

együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről 

szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre2,  

– tekintettel az Európai UnióAlpok-régióra vonatkozó stratégiájáról szóló bizottsági 

közleményhez kapcsolódó, 2015. július 28-i cselekvési tervre (SWD(2015)0147), 

– tekintettel az Alpok-régióra vonatkozó uniós stratégiáról szóló, 2013. december 19-i és 

20-i tanácsi következtetésekre, 

– tekintettel a Bizottság által az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, az Alpok-

régióra vonatkozó uniós stratégiáról szóló, 2015. július 28-i jelentésre 

(SWD(2015)0147) és a Tanács 2013. december 19-i és 20-i vonatkozó 

következtetéseire, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak „A Bizottság közleménye – 

Az Európai Unió Alpok-régióra vonatkozó stratégiája” (COM(2015)0366) című, 2015. 

október 8-i véleményére, 

– tekintettel a Régiók Bizottságának „Az Európai Unió Alpokra vonatkozó 

makroregionális stratégiája” című, 2014. december 3-i véleményére (CDR 2994/2014), 

– tekintettel 2012. július 3-i állásfoglalására az Unió makroregionális stratégiáinak 

                                                 
1 OJ L 347, 20.12.2013, p. 320. 
2 OJ L 347, 20.12.2013, p. 259. 
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alakulásáról: jelenlegi gyakorlatok és jövőbeli kilátások, különösen a földközi-tengeri 

térségben1, 

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

állásfoglalására2, 

– tekintettel a Bizottság által az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, a 

makroregionális stratégiák irányításáról szóló, 2014. május 20-i jelentésre 

(COM(2014)0284), 

– tekintettel „Az Európa 2020 keretei közötti fenntartható növekedéshez hozzájáruló 

regionális politika” című, 2011. január 26-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra 

(COM(2011)0017), 

– tekintettel az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 

vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. április 16-i 

2014/52/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre, 

– tekintettel a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak 

vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre, 

– tekintettel a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a 

nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz 

való jog biztosításáról szóló egyezménynek (Aarhusi Egyezmény) az Európai Közösség 

nevében való megkötéséről szóló, 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozatra, 

– tekintettel az Alpok-régióra vonatkozó uniós stratégiáról Brdóban (Szlovénia) 2016. 

január 25–26-án megrendezett indító konferenciára,  

– tekintettel az Alpok-régióra vonatkozó uniós stratégiáról Milánóban 2014. december 1–

2-án az érdekelt felek számára megrendezett konferenciára, 

– tekintettel az Alpok védelméről szóló egyezmény megkötéséről szóló, 1996. február 26-

i 96/191/EK tanácsi határozatra (Alpok-egyezmény), 

– tekintettel az Alpokra vonatkozó uniós stratégiáról folytatott nyilvános konzultációról 

szóló összefoglaló bizottsági jelentésre, 

– tekintettel az érdekelt feleknek a „Politikai állásfoglalás az Alpok-régióra vonatkozó 

uniós stratégiához” című, Grenoble-ban 2013. október 18-án elfogadott 

dokumentumban megfogalmazott nézeteire, 

– tekintettel „A makrorégiók új szerepe az európai területi együttműködésben” című, az 

Európai Parlament Uniós Belső Politikák Főigazgatósága (B. Tematikus Főosztály: 

Strukturális és Kohéziós Politikák) által 2015 januárjában közzétett tanulmányra, 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2012)0269. 
2 Elfogadott szövegek,  P7_TA(2013)0229. 
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– tekintettel „Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás:  egy európai fellépési keret 

felé” című bizottsági fehér könyvre (COM(2009)0147), 

– tekintettel az Innovatív Uniónak a Bizottság által 2015-re kidolgozott 

eredménytáblájára, 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági 

és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Környezetbarát 

infrastruktúra – Európa természeti tőkéjének növelése” című közleményére 

(COM(2013)0249),  

– tekintettel az európai területi együttműködésről szóló, 2013. december 17-i 

1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre, 

– tekintettel a Bizottság „Az európai strukturális és beruházási alapok, a Horizont 2020 és 

más kutatási, innovációs és versenyképességgel kapcsolatos uniós programok közti 

szinergiák előmozdítása” című 2014-es iránymutatására, 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Központi 

Bankhoz, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz, a Régiók Bizottságához és az 

Európai Beruházási Bankhoz intézett, „Európai beruházási terv” című, 2014. november 

26-i közleményére (COM(2014) 0903), 

– tekintettel eljárási szabályzatának 52. cikkére, 

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális 

Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a 

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Bizottság véleményére (A80000/2016), 

A. mivel az átfogó harmonikus fejlődés előmozdítása érdekében a teljes Európai Unió 

gazdasági, társadalmi és területi kohézióját meg kell erősíteni; 

B. mivel a makroregionális stratégiák alapvető eszközök a területi kohézió elvének az 

alkalmazásában; 

C. mivel a makroregionális stratégiák a többszintű kormányzás olyan modelljét kínálják, 

amelyben a stratégiák csak a helyi, regionális és nemzeti szintű érdekelt felek bevonása 

mellett lehetnek sikeresek; 

D. mivel az Alpok régiói által elfogadott, határozott alulról építkező megközelítés az 

Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégia (EUSALP) létrehozását eredményezte, 

amelynek célja az Alpok-régió egészét érintő kihívások eredményes kezelése; 

E. mivel az Alpok-régióra vonatkozó makrostratégia kb. 80 millió embert fog érinteni hét 

állam 48 régiójában, mely államok közül öt uniós tagállam (Ausztria, Franciaország, 

Németország, Olaszország és Szlovénia) és kettő nem uniós tagállam (Liechtenstein és 

Svájc); 

F. mivel ez a régió egy olyan összekapcsolt makrorégió, ahol környezeti, demográfiai, 

közlekedési, idegenforgalmi és energetikai kérdések merülnek fel, és mivel az 
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összehangolt területi tervezés jobb eredményeket hozhat és hozzáadott értéket teremthet 

az alpesi és az Alpok-széli régiók területi kohéziójában; 

Általános szempontok 

1. üdvözli a Bizottságnak az Európai Unió Alpok-régióra vonatkozó stratégiájáról szóló 

közleményét és az ahhoz kapcsolódó cselekvési tervet; úgy véli, hogy ez a lépés az 

intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó Európa 2020 célkitűzéssel 

összhangban a régió fejlődése felé mutat; 

2. üdvözli azt a tényt, hogy az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) 

jelentős forrásokat, továbbá az eszközök és technikai opciók széles tárházát 

biztosíthatják a stratégia számára; rámutat arra, hogy a stratégia pillérei szempontjából 

fontos más alapok és eszközök is rendelkezésre állnak, különösen a Horizont 2020, az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, a LIFE  program és a kkv-kat célzó COSME 

program, amelyek tekintetében a Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy az Alpok-régió 

sajátos kihívásaira irányuló egyes pályázati felhívások milyen hozzáadott értéket 

biztosíthatnak; 

3. felhívja a tagállamok illetékes hatóságait, hogy módosítsák elfogadott operatív 

programjaikat az EUSALP stratégia keretében a jövőben megvalósuló projektek 

megfelelő végrehajtásának, illetve annak biztosítása céljából, hogy az irányító 

hatóságok kellően figyelembe vegyék az EUSALP prioritásait az operatív programok 

végrehajtásakor (pl. külön erre a célra közzétett pályázati felhívások, bónuszpontok 

vagy költségvetési források erre a célra történő rendelése); 

4. ismételten sürgeti az Európai Parlament bevonását az EUSALP irányítótestületeibe; 

5. felhívja a Bizottságot, hogy játsszon aktív szerepet az EUSALP végrehajtási 

szakaszában; 

6. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje az EUSALP végrehajtását objektív kritériumok és 

mérhető indikátorok alapján; 

7. támogatja mind a városi, mind az alpesi területeken történő stratégiai tervezést, a 

hálózatépítés és a közös célkitűzések összehangolt szakpolitikai keretben történő 

előmozdítása céljából (pl. a megújuló energiaforrásokkal, a jóléttel, a logisztikával, 

illetve az üzleti és társadalmi innovációval kapcsolatosan); 

8. ismételten sürgeti a helyi és a regionális hatóságokat, hogy vállaljanak vezető szerepet a 

stratégia politikai irányító testületeiben, illetve operatív, technikai és végrehajtási 

testületeiben, teljes mértékben tiszteletben tartva a szubszidiaritás, továbbá a többszintű 

kormányzás elvét; 

Gazdasági növekedés és innováció 

9. fehívja az EBB-t, hogy a Bizottsággal együttműködve vizsgálja meg az Alpok-régióra 

vonatkozó beruházási terv elkészítésének lehetőségét, amely lehetővé tenné az állami és 

magánforrásokból származó finanszírozás igénybevételét; kéri a régió számára olyan 
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csővezetékprojekt létrehozását, amely vonzza a befektetőket; 

10. úgy ítéli meg, hogy az intelligens szakosodási stratégiákra alapuló és a meglévő uniós 

forrásokból (pl. ERFA, ESZA, COSME, Horizont 2020 vagy Erasmus +) finanszírozott 

innovációs és új technológiák segíthetnek a minőségi munkahelyek megteremtésében, 

és katalizálhatják a kkv-k létrehozását, fejlesztését és klasztereit, ami viszont 

megfordíthatja az Alpok-régió elnéptelenedési tendenciáit; 

11. ösztönzi az állami és a magánvállalkozások, az egyetemek, a kutatóintézetek és más 

fontos érdekelt felek közötti klasztereket és együttműködést, az innováció, illetve az 

alpesi és az Alpok-széli területek közötti szinergiák kiaknázásának lehetővé tétele 

céljából; úgy véli, hogy a hatékonyabb és eredményesebb beruházások szavatolása 

érdekében a tervezett fellépéseknek a nemzeti és regionális kutatásokra és az intelligens 

szakosodásra vonatkozó innovációs stratégiákra kellene épülniük; 

12. hangsúlyozza, hogy az Alpokra vonatkozó makroregionális stratégiának biztosítania 

kellene a hagyományos gazdasági tevékenységi formák megőrzését, továbbá az 

innováció, illetve az ezen a területen születő új kezdeményezések fejlesztésének 

ösztönzését; 

13. hangsúlyozza, hogy a tágabb térség idegenforgalmának további fejlődése szempontjából 

kulcsfontosságú a régiók közötti együttműködés; ösztönzi a fenntarthatóságra és az 

innovációra alapuló idegenforgalmi stratégiák kidolgozását; 

14. támogatja az idegenforgalmi kínálat többek között idegenforgalmi témaparkok és 

tematikus útvonalak, étel- és borturizmus, illetve sportturizmus útján történő 

változatosabbá tételét, az idegenforgalmi szezon meghosszabbítása, az idegenforgalmi 

desztinációk versenyképességének fokozása és az éghajlatváltozáshoz jobban 

alkalmazkodó új idegenforgalmi tevékenységek előmozdítása céljából; 

15. emlékeztet arra, hogy fontos a fenntartható idegenforgalmi tevékenységek Alpok-széli 

tóvidékeken történő fejlesztésének előmozdítása; 

Mobilitás és összeköttetés 

16. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a részt vevő országok között javítsák a 

közlekedési és energetikai összeköttetéseket, ideértve a helyi, regionális és határon 

átnyúló közlekedést, illetve a hátországgal való intermodális összeköttetéseket, új 

lakosok idevonzása céljából is; 

17. hangsúlyozza a közlekedési útvonalak Európa más részeivel való összekapcsolásának 

fontosságát és a TENT-T folyosókkal való összekapcsolásuk szükségességét; kéri a 

részt vevő országokat, hogy erőfeszítéseiket összpontosítsák a jelenlegi TEN-T 

hálózattal kapcsolatos projektek végrehajtására;  

18. felhívja a figyelmet arra, hogy a hegyvidéki területeken belül nincsenek működő 

összeköttetések; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a helyi 

szintű összeköttetések javítását e területeken a kohézió és az életminőség javítása, 

továbbá a visszatelepülés ösztönzése céljából; 
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19. támogatja a helyi közlekedés igény szerinti innovatív formáinak fejlesztését, figyelembe 

véve a tevékenységmegosztásokban ezen a területen rejlő lehetőségeket is; 

20. hangsúlyozza, hogy a hegyvidéki területeken belül nincsenek működő digitális 

összeköttetések; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a helyi 

szintű összeköttetések javítását  e területeken az életminőség javítása, az új 

tevékenységek kialakításának és a munkahelyteremtésnek az előmozdítása, továbbá a 

visszatelepülés ösztönzése céljából; 

21. hangsúlyozza, hogy a hegyvidékeken fontosak az annak megoldását célzó  állami 

beruházások, hogy a piac nem képes digitális összeköttetéseket biztosítani e területeken; 

felhívja a Bizottságot, hogy a probléma megoldására tegyen konkrét javaslatokat;  

Környezetvédelem és energiapolitika 

22. hangsúlyozza, hogy fontos az Alpok-régió biodiverzitásának a megőrzése, és közös 

erőfeszítéseket kér a környezet megóvását és a szennyezés mérséklését célzó innovatív 

intézkedések bevezetése céljából; 

23. hangsúlyozza, hogy új stratégiákat kell kialakítani az Alpok-széli régiókban a 

levegőszennyezés és az éghajlatváltozás elleni küzdelem céljából; 

24. hangsúlyozza, hogy fontos a régióban a leghatékonyabb megújuló energiaforrások – a 

vízenergiától a nap- és a szélenergián át a fakitermelés fenntartható alkalmazásáig – 

fejlesztésének a támogatása; 

25. sürgeti a részt vevő országokat, hogy erőiket egyesítve valósítsák meg a területrendezést 

és a terület integrált kezelését a régió különböző érdekelt feleinek (nemzeti, regionális 

és helyi hatóságok, kutatói közösségek, nem kormányzati szervezetek stb.) bevonásával; 

26. kéri a Világ Gleccsereit Megfigyelő Szolgálat keretében végzett együttműködés és 

tevékenységek további megerősítését, figyelemmel a Párizsban megrendezett COP21 

konferencia legutóbbi határozataira és az ezek alapján követendő stratégiára; 

27. kéri a részt vevő országokat, hogy továbbra is törekedjenek az energiaforrások 

diverzifikálására és a rendelkezésre álló megújuló energiaforrások – úgymint a nap- és a 

szélenergia – fejlesztésére energiaszerkezetükön belül; hangsúlyozza a vízerőművek 

fenntarthatóságát és versenyképességét; sürgeti a részt vevő országokat, hogy járuljanak 

hozzá jól működő villamosenergia-hálózatok kialakításához a makrorégióban; 

28. hangsúlyozza, hogy az energiaforrások diverzifikálása nem csupán a makrorégió 

energiabiztonságát növelheti, hanem fokozza a versenyt is, ami a régió gazdasági 

fejlődése szempontjából is komoly előnyökkel jár; 

29. támogatja a villamosenergia- és gáztermelési és -szállítási energetikai infrastruktúrába 

való beruházást a TEN-T hálózatnak megfelelően az energiaközösségi érdekű projektek 

listáján szereplő konkrét projektek megvalósításával; 

30. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 

illetve az EUSALP részt vevő országai (Franciaország, Olaszország, Svájc, 
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Liechtenstein, Ausztria, Németország és Szlovénia) kormányainak és nemzeti és 

regionális parlamentjeinek. 
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INDOKOLÁS 

 

Az Alpok-régió által már 2011 végétől kezdődően benyújtott kezdeményezést követően  az 

Európai Tanács 2013 decemberében felkérte a Bizottságot arra, hogy nyújtsa be az Európai 

Unió Alpok-régióra vonatkozó stratégiáját.  A Bizottság eleget tett a felkérésnek, és 

benyújtotta a stratégia cselekvési tervét 2015. júliusában. 

Ez az Európai Unió negyedik makroregionális stratégiája, és felhasználhatja a Balti-tenger 

régióra vonatkozó európai uniós stratégia, a Duna-régióra vonatkozó európai uniós stratégia, 

illetve az Adriai-tenger és a Jón-tenger területeire vonatkozó európai uniós stratégia során 

szerzett tapasztalatokat.  

A kontinensünk azon területein, amelyeket sokáig háborúk és vasfüggönyök daraboltak fel, a 

makroregionális stratégiák mostanáig kormányközi kezdeményezésekből születtek azzal a 

céllal, hogy intézményi és gazdasági együttműködéseket hozzanak létre ezen területek között.  

Mindezeket az együttműködéseket lehetővé tette a területi kohézió céljának rögzítése a 

Lisszaboni Szerződésben, és pontosan emiatt ma még mélyebb integrációra van szükség az 

uniós rendszerben, felértékelve a „bottom up” területi stratégiai programok rendkívüli 

lehetőségét a Bizottság által, Espon típusú eszközökkel megvalósított hagyományos 

feladatokhoz viszonyítva. 

Ennek következtében szükséges az Európai Bizottság nagyobb bevonása mind a 

makroregionális stratégia elindításának szakaszában, mind a tervezés és a programozás 

szakaszában, főként más stratégiákkal, illetve az Unió általános területi kohéziós  

politikájával történő  végrehajtás és koordináció fázisában. Ugyanígy szükséges lenne az 

Európai Parlament hivatalos bevonására társ-jogalkotói szerepkörében a stratégia 

kidolgozásának és elfogadásának a fázisában, illetve az elért eredmények nyomon követése 

folyamán. 

Ugyanis nem elképzelhető, hogy az unió jelentős fejlesztési stratégiái, amelyek 

elkerülhetetlenül befolyásolják a jövőjét és a rendelkezésre álló anyagi és projektekkel 

kapcsolatos erőforrásainak felhasználását, és amelyek folyamatosan bővülnek a kontinens 

egyre nagyobb részén (a Balti-tengeren, a Dunán, az Adriai-tengeren, az Alpokon túl, illetve 

további kezdeményezések is születnek az Atlanti-óceántól a Mediterrán-tengerig, illetve 

Európa más hegyvidéken),  nem vonják be közvetlenül az Unió törvényhozási javaslataiért 

demokratikusan felelős személyeket és a kormányokat, illetve a választók részéről a 

demokratikus legitimitás hivatalait.  

Emiatt szükséges az eljárások más jellegű meghatározása, hogy eljussunk a jövőbeli 

makroregionális stratégiák kidolgozásához, elfogadásához, és az ezt követő végrehajtásához 

és az Unió más politikáival történő koordinálásához egy olyan szabályozáson keresztül, amely 

meghatározza azt a kontextust is, amelyben a jövőben végbemennek a már elfogadott 

stratégiák. 

Ennek a jogszabályi környezetnek jobban ki kellene dolgoznia a már meglévő és a jövőbeli 

stratégiák irányítási rendszerét a szubszidiaritás és  
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az arányosság elve alapján, korlátozva a nemzeti és uniós hatóságok szerepét a beindításra és 

koordinálásra, illetve az ellenőrzési és támogatási feladatokra, ugyanakkor a projektek 

irányítását és ezek megvalósítását a regionális és helyi szervekre kellene bízni, akik a területi 

és a fejlesztési politikák a valódi főszereplői. 

Az Eusalp stratégia a régióban létező, olyan különböző együttműködési formák által 

jellemzett kontextusban valósul meg, mint az Alpesi térség és az  Alpesi Egyezmény, illetve a 

különböző határon túlnyúló INTERREG programok. Az EUSALP 48 régiót és 7 országot 

foglal magába, amelyeket az EU 5 tagállama (Olaszország, Franciaország, Szlovénia, 

Ausztria, Németország) és további kettő, nem az Európai Unióhoz tartozó ország (Svájc és 

Lichtenstein) képvisel. A régió, amelyben több mint 80 millió ember él, igen jelentős emberi, 

természeti, gazdasági és kulturális vonzerővel bír. Ennek a területnek a történelmét 

felosztások és az alpesi határokhoz kapcsolódó háborúk jellemzik már az alpesi határoknál 

kialakult államok születésétől és növekedésétől kezdődően. Az alpesi fennsík és hegyvidék 

egy szétválaszthatatlan természeti és emberi szisztéma részét képezik, amelyek kölcsönös 

kapcsolata jellemezte a régió történelmét. A sík területek gazdasági fejlődése a magas 

területek vízkészleteinek és geológiai erőforrásainak volt köszönhető, miközben az Alpok 

nagy területein a turizmus virágzó fejlődését a síkságok nagy demográfiai medencéi 

biztosították. Mindazonáltal az összekapcsolásokhoz és a termelési logisztikához kapcsolódó 

nehézségek gyakran jellemezték a hegyvidéki területek fejlődését.  Ugyanakkor ma az alpesi 

makrorégió erőteljesen kitett az éghajlat-változások következményeinek. Az állami 

szerveknek a szubszidiaritás elve alapján válaszolniuk kell az alpesi makrorégió gazdasági és 

ökológiai kihívásaira. 

A Juncker Bizottság úgy határozott, hogy beruházások felé fordul beruházási terveken és az 

Európai Stratégiai Beruházási Alapon keresztül. A régió országai számára ez lehetőséget 

jelent, hogy uniós beruházásokat indítsanak el és valósítsanak meg. Az EUSALP lehetőséget 

nyújt arra, hogy stratégiai beruházásokat hozzanak létre az egész régió javára. Az Alpok-régió 

számos potenciállal rendelkezik, és ezek továbbfejleszthetők az alpesi területhez tartozó 

országok és régiók kiegészítő projektjeinek kapacitásával, a helyi hatóságoknak, illetve a 

terület állami és magán szereplőinek alapvetően fontos részvételével. A Bizottságnak, az 

EBB-vel és más nemzetközi szereplőkkel együtt fontos szerepet kell betöltenie az 

iránymutatásban és a stratégia megvalósításának támogatásában.  

Ebben a kontextusban az EUSALP stratégia a régió országai számára lehetőséget biztosít arra, 

hogy európai hatással bíró és nem csupán interregionális projektekbe ruházzon be. 

Kifejlesszen új, többszintű irányítási formákat a régiókból kiindulva és az európai 

intézmények hozzájárulásával.  

A Parlament, mint a kohéziós politika társ-jogalkotója, fontos szerepet tölt be a stratégia 

kidolgozási és megvalósítási szakaszában. 

Miután az EUSALP területen olyan hegyvidék található, amelynél fel nem használt források 

(belső területek), illetve magas termelékenységi koncentráció által jellemzett sík területek 

találhatók, szükség van integrált gazdasági stratégiák megvalósítására. Ezek a stratégiák 

koherensek a SIE 2014-2020 alapok programjainak céljaival, különösképpen az innováció és 

az intelligens szakosodási stratégiák céljaival. 

Az EUSALP stratégia nem helyezkedik a már létező interregionális és határokon átnyúló 

együttműködés fölé, hanem ahhoz nyújt kiegészítő értéket. Az egész területet érintő, közös 
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célokkal kell szembenézni az Europa 2020 nagy európai céljaival összhangban, a fenntartható 

fejlődés, a környezetvédelem és az energia gazdálkodás területén. Ezen célok eléréséhez 

szükség van makroregionális méretű projektek kidolgozására és megvalósítására. 

Ebben a kontextusban az EUSALP regionális hatóságai azok az intézményi szereplők, akik 

kidolgozhatják a bottom-up projekteket a területi igényeknek megfelelően, ugyanakkor az 

európai régiókkal, illetve az európai intézményekkel kötelezően együttműködve. 

Prioritások és javaslatok  

A stratégia uniós szintjén, illetve a bevont országokban a nemzeti, regionális és helyi szinten 

érintett alanyokkal lefolytatott több hónapos tárgyalásokat követően a következő fejlesztési 

prioritások, ötletek és javaslatok merültek fel:  

I. PILLÉR: az Alpok-régió versenyképességének, prosperitásának és kohéziójának növelése 

A kkv-k innovációs kapacitásának növelése az érintett országok és régiók intelligens 

növekedési stratégiáinak felhasználásán keresztül, amelyeket egymással harmonizálni kell. 

Place-based megközelítés fejlesztése az alpesi területek fejlesztéséhez. 

Együttműködés fejlesztése a makrorégió állami- és magánszektora között, különösképpen a 

stratégia központi szektoraiban.  

Fenntartható és versenyképes turizmus (diverzifikált turisztikai kínálat, fenntartható és felelős 

turizmus irányítása). 

Turisztikai kínálat és termékek diverzifikációja azzal a céllal, hogy megszüntessék a 

szezonalitást - tematikus transznacionális útvonalak, természeti és kulturális örökség 

támogatása a turizmuson keresztül, új turisztikai infrastruktúrák létrehozása (például 

tematikus parkok), turisztikai termékek és szolgáltatások brading-ja a makrorégióban, a régió 

promóciója a világpiacokon, célzott promóció specifikus célcsoportok részére (például 

idősek, vagy kongresszusok vagy üzleti turizmus), régió pozicionálása mint multiszezonális 

célállomás. 

Magasabb minőség és innováció a turizmusban - TIC, oktatás, technológiatranszfer, 

kereskedelmi szereplők hálózati összekötése, klaszterek, megfelelő gyakorlatok cseréje, 

kapcsolatok létrehozása a helyi mezőgazdaság, a turizmus és az élelmiszer-ellátás között, 

innovatív promóció/marketing. 

A rendkívüli halastó rendszer támogatása és védelme, amely végigvonul az Alpok és az 

Előalpok völgyeiben a hegység mind északi, mind déli részeiben. 

A makrorégióban már meglévő hatalmas sport infrastruktúrák integrációja a közösségi 

használatuk elősegítésére, mint például nagy sportesemények helyszíneiként történő 

felhasználásuk. 

Turisztikai termékek és szolgáltatások jobb elérhetősége - specifikus ismeretek és 

szolgáltatások fejlesztése, személyzet képzése, promóció és információk rendelkezésre 

bocsátása, turisták utazásának megkönnyítését célzó együttműködések, ágazati és jövőbeli 

tervek hatásmérésének megkönnyítését célzó országos statisztikák harmonizációja, illetve 

politikák meghatározásának harmonizációja. 



 

PR\1090544HU.doc 13/14 PE580.480v01-00 

 HU 

Az Európai Unió alapjainak hatékonyabb felhasználása - pénzügyi eszközökhöz való jobb 

hozzáférés biztosítása az új start-up-ok és az innovatív és fenntartható kkv-k számára, 

amelyek tevékenységi köre az intelligens növekedés kutatására és stratégiájára vonatkozik. 

Klaszter háló, és fenntartható turizmus vállalkozásai. 

Szakmai képzés és vállalkozói kapacitás a turizmusban - a turisztikai kínálatok és termékek 

innovációjának és diverzifikációjának támogatása. 

EUSALP projektek integrációjának (embedding) biztosítása a FEDER által finanszírozott 

regionális és nemzeti operatív programokban, illetve a SIE alapok regionális programjainak 

közvetlen hozzáférésű programokkal való integrációjának támogatása, különösképpen a 

H2020-ban, például a „seal of excellenc”-szel analóg eszközök használata makroregionális 

szinten. 

Az EUSALP stratégia projektjeinek fejlesztését célzó, makroregionális állami- és magán 

kutatások hálózatának fejlesztése. 

Makroregionális egyetemi csereprogramok támogatása, akár támogatási alapokkal segítve a 

már létező európai programokat, mint például az ERASMUS-t. 

II. PILLÉR - Hozzáférés és csatlakozás biztosítása az alpesi régió összes lakója számára 

(határokon átnyúló közlekedés, intermodális összeköttetések a szárazfölddel). 

Teljes kihasználtságú olasz-francia és olasz-osztrák folyosók kialakítása, és ezek  összekötése 

a már befejezett olasz-svájci folyosóval azzal a céllal, hogy biztosítsák Európa északi 

részének és déli részének jobb összekötését. – 

Közlekedési infrastruktúra szisztematikus bővítése felújításokkal vagy új, nagy tengelyeket 

összekötő infrastruktúrák építésével, versenyképesség a szállítási szolgáltatások piacán az 

Európai Unió jogszabályaival összhangban. 

Innovatív rendszerek fejlesztése a tömegközlekedés vagy kollektív közlekedés támogatására, 

illetve a tömegközlekedés vonzerejének növelése minden szállítási modulban. 

Partnerkapcsolatok kialakítása a szállítási műveletek területén az állami és a magán szereplők 

között. 

Közlekedésbiztonságra, különösképpen a szárazföldi szállításra vonatkozó programok hosszú 

távú tervezése. 

Innovatív és koordinációs rendszerek fejlesztése a határátkelő helyek irányítására. 

A területen levő határátkelő helyek és szállítások integrált tarifarendszerének kialakítására 

vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányok. 

TEN-T háló tengeri kikötőinek a szárazfölddel történő összekötésének javítása, illetve az 

intermodalitás fejlesztése az Alpok-régióban. 

Logisztikához kapcsolódó innovatív rendszerek fejlesztése. Különösképpen a határokon 

átnyúló kereskedelem fejlesztésére vonatkozóan. 
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Belső és távoli területek elszigeteltségének csökkentése, javítva az energia- és szállítási 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket. 

Energiahálózati infrastruktúrák fejlesztése. 

ICT hálózatok kiépítése, racionalizálása és harmonizálása, különösképpen a határokon 

átnyúló szakaszokon. 

Intermodális és logisztikai tevékenységek/szolgáltatások csoportosítása a teljes régióban,  

javítva a hegyvidéki területek elérhetőségét olyan innovációs rendszerekkel, amelyek az 

országok és a terület régióinak intelligens szakosodási stratégiáin is alapulnak; 

a régióban már meglévő vagy tervezett összekötő infrastruktúrák nagy projektjeinek 

koordinálása. 

III. PILLÉR - Fenntarthatóság biztosítása az Alpokban: Alpok örökségének védelme, illetve a 

természetes és kulturális erőforrások fenntartható használatának támogatása (környezet, 

transznacionális szárazföldi bioszférák és biodiverzitás). 

Éghajlatváltozás által okozott kockázatok csökkentése a vízszektorban (pl. medencék 

kialakítása). 

Alpesi mezőgazdaság támogatása a kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés betartásával. 

Biodiverzitás és ökoszisztémák védelme és helyreállítása a Natura 2000 hálózat megfelelő 

felügyeleti, információs és irányítási rendszerének biztosításával, illetve a természet 

fenntartható kezelésének biztosításával. 

Alpesi gazdálkodások fenntartható fejlődésének, illetve az alpesi erőforrások fenntartható 

használatának támogatása és követése. 

Alpesi környezett jobb megismerése - elősegítve az Alpok biodiverzitásának állapotához 

kapcsolódó kutatásokat. 

Makroregionális védett területek kialakítása és növelése - kapacitások létrehozása az 

ökoszisztémákba való belépésekhez, fontos területek feltérképezése a fajok és a bioszféra 

típusok megőrzéséhez az elsődleges területeken, azzal a céllal, hogy összekössék a 

makrorégió összes védett területét egy ökológiai folyosó segítségével. 

Legjobb gyakorlatok cseréje a védett alpesi területeket irányító hatóságok között. 

Közös válságterv kidolgozása és megvalósítása 

A bioszféráról és a szárazföldi biodiverzitásról szóló nemzeti törvények harmonizációja és 

alkalmazása - jogszabályok harmonizációja az Európai Tájvédelmi Egyezménnyel a 

várostervezés, illetve a természeti, környezeti és kulturális örökség tervezése területén. 


