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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

inzake een EU-strategie voor het Alpengebied 

(2015/2324(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de artikelen 192, 265, lid 5, en 174 van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie (VWEU), 

–  gezien de mededeling van de Commissie betreffende een strategie van de Europese 

Unie voor het Alpengebied (COM(2015) 366), het bijbehorende actieplan en het 

ondersteunend analytisch document, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het 

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor 

maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor 

regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 

1083/2006 van de Raad (de "verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen" of 

"GB-verordening")1,  

– gezien Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 

december 2013 betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds 

voor regionale ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling "Europese 

territoriale samenwerking"2,  

– gezien het Actieplan van 28 juli 2015 bij de mededeling betreffende een strategie van de 

Europese Unie voor het Alpengebied (SWD(2015) 147), 

– gezien de conclusies van de Raad van 19 en 20 december 2013 inzake de strategie van 

de Europese Unie voor het Alpengebied, 

– gezien het verslag van de Commissie van 28 juli 2015 aan het Europees Parlement, de 

Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's 

betreffende een strategie van de Europese Unie voor het Alpengebied (SWD(2015) 147) 

en de desbetreffende conclusies van de Raad van 19 en 20 december 2013, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 8 oktober 2015 

over de mededeling van de Commissie betreffende een strategie van de Europese Unie 

voor het Alpengebied (COM(2015) 366), 

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 3 december 2014 getiteld "Een 

macroregionale EU-strategie voor het Alpengebied" (CDR 2994/2014), 

                                                 
1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320. 
2 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 259. 
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– gezien zijn resolutie van 3 juli 2012 over de ontwikkeling van de macroregionale 

strategieën van de EU: huidige praktijk en vooruitzichten, vooral in het Middellandse 

Zeegebied1, 

– gezien zijn resolutie van 23 mei 2013 over een macroregionale strategie voor de Alpen2, 

– gezien het verslag van de Commissie van 20 mei 2014 aan het Europees Parlement, de 

Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's 

betreffende het bestuur van macroregionale strategieën (COM(2014) 284), 

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 26 januari 2011 

getiteld "Bijdrage van het regionaal beleid aan duurzame groei in het kader van de 

Europa 2020-strategie" (COM(2011) 17), 

– gezien Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 

tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van 

bepaalde openbare en particuliere projecten, 

– gezien Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 

betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 

programma's, 

– gezien Besluit 2005/370/EG van de Raad van 17 februari 2005 betreffende het sluiten, 

namens de Europese Gemeenschap, van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, 

inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden 

(Verdrag van Aarhus), 

– gezien de openingsconferentie over de EU-strategie voor het Alpengebied, die op 25 en 

26 januari 2016 plaatsvond in Brdo (Slovenië),  

– gezien de stakeholderconferentie over de EU-strategie voor het Alpengebied, die op 

1 en 2 december 2014 plaatsvond in Milaan, 

– gezien het besluit van de Raad van 26 februari 1996 betreffende de sluiting van de 

Overeenkomst inzake de bescherming van de Alpen (Alpenovereenkomst) (96/191/EG), 

– gezin het samenvattend verslag van de Commissie over de openbare raadpleging inzake 

de EU-strategie voor het Alpengebied, 

– gezien de standpunten van de stakeholders die zijn opgenomen in het document getiteld 

"Political Resolution towards a European Strategy for the Alpine Region", goedgekeurd 

te Grenoble op 18 oktober 2013, 

– gezien de studie over de nieuwe rol van macroregio's in de Europese territoriale 

samenwerking die in januari 2015 gepubliceerd werd door het directoraat-generaal 

Intern Beleid (beleidsondersteunende afdeling B: Structuur- en Cohesiebeleid) van het 

Europees Parlement, 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0269. 
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0229. 
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– gezien het witboek van de Commissie van 1 april 2009 getiteld “Aanpassing aan de 

klimaatverandering: naar een Europees actiekader” (COM(2009) 147), 

– gezien het EU-innovatiescorebord van de Commissie voor 2015, 

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 

Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s inzake Groene 

Infrastructuur (GI) — Versterking van Europa’s natuurlijke kapitaal (COM(2013) 249),  

– gezien Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 inzake Europese territoriale samenwerking, 

– gezien het richtsnoer van de Commissie uit 2014 getiteld "Bevordering van synergieën 

tussen de Europese structuur- en investeringsfondsen, Horizon 2020 en andere 

programma's van de Unie op het gebied van onderzoek, innovatie en 

concurrentievermogen", 

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 november 2014 aan het Europees 

Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal 

Comité, het Comité van de regio's en de Europese Investeringsbank — Een 

investeringsplan voor Europa (COM(2014) 903), 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de adviezen van de 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie milieubeheer, 

volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie vervoer en toerisme en de 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0000/2016), 

A. overwegende dat het voor de bevordering van een algehele harmonische ontwikkeling 

noodzakelijk is de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de hele EU te 

versterken; 

B. overwegende dat macroregionale strategieën een essentieel hulpmiddel vormen om het 

beginsel van territoriale cohesie toe te passen; 

C. overwegende dat macroregionale strategieën staan voor een meerlagig bestuursmodel 

waarin de betrokkenheid van stakeholders die het lokale, regionale en nationale niveau 

vertegenwoordigen essentieel is voor het welslagen van de strategieën; 

D. overwegende dat de sterke bottom-up gerichte aanpak die de regio's van het 

Alpengebied volgen geleid heeft tot de ontwikkeling van de strategie van de Europese 

Unie voor het Alpengebied (EUSALP), die tot doel heeft problemen aan te pakken die 

voor het hele Alpengebied gelden; 

E. overwegende dat de strategie voor het Alpengebied ongeveer 80 miljoen mensen betreft 

in 48 regio's in zeven landen, zijnde vijf EU-lidstaten (Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, 

Italië en Slovenië) en twee niet-EU-lidstaten (Liechtenstein en Zwitserland); 

F. overwegende dat deze regio een geïnterconnecteerde macroregio is met problemen op 

het gebied van milieu, demografie, vervoer, toerisme en energie, en dat er met 
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gecoördineerde territoriale planning betere resultaten en een grotere meerwaarde voor 

de territoriale cohesie van de Alpen en de omliggende gebieden zouden kunnen worden 

bereikt; 

Algemene overwegingen 

1. is ingenomen met de mededeling van de Commissie betreffende de strategie van de 

Europese Unie voor het Alpengebied en het bijbehorende actieplan; is van mening dat 

dit een stap vooruit betekent voor de ontwikkeling van de regio overeenkomstig de 

Europa 2020-doelstelling inzake slimme, duurzame en inclusieve groei; 

2. is ingenomen met het feit dat de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-

fondsen) potentieel aanzienlijke middelen en een breed scala aan hulpmiddelen en 

opties bieden voor de strategie; wijst erop dat er voor de diverse pijlers van de strategie 

ook andere fondsen en instrumenten beschikbaar zijn, zoals Horizon 2020, de 

Connecting Europe Facility, het LIFE-programma en het COSME-programma voor 

kmo's, met betrekking waartoe de Commissie zou moeten nagaan wat de meerwaarde 

zou kunnen zijn van specifieke, op de bijzondere uitdagingen van het Alpengebied 

afgestemde oproepen tot het indienen van projecten; 

3. verzoekt de bevoegde autoriteiten van de lidstaten hun vastgestelde operationele 

programma's aan te passen om ervoor te zorgen dat toekomstige projecten uit hoofde 

van EUSALP snel worden uitgevoerd en dat beheersautoriteiten bij de 

tenuitvoerlegging van de operationele programma's naar behoren rekening houden met 

EUSALP-prioriteiten (bijv. door middel van specifieke oproepen tot het indienen van 

projecten, bonuspunten of oormerking van begrotingsmiddelen); 

4. dringt erop aan dat het Parlement betrokken wordt bij de bestuursorganen van 

EUSALP; 

5. verzoekt om een actieve rol van de Commissie in de tenuitvoerleggingsfase van 

EUSALP; 

6. wenst dat de Commissie de tenuitvoerlegging van EUSALP evalueert aan de hand van 

objectieve criteria en meetbare indicatoren; 

7. steunt strategische planning in zowel stedelijke als alpiene gebieden teneinde 

netwerkvorming en gemeenschappelijke streefdoelen te bevorderen in een 

gecoördineerd beleidskader (bijv. met betrekking tot hernieuwbare energie, welzijn, 

logistiek en sociale en bedrijfsinnovatie; 

8. dringt erop aan dat de lokale en regionale autoriteiten een leidende rol spelen in de 

politieke beheersorganen en in de operationele, technische en uitvoeringsorganen van de 

strategie, met volledige inachtneming van de beginselen van subsidiariteit en meerlagig 

bestuur; 

Economische groei en innovatie 

9. verzoekt de EIB samen met de Commissie na te gaan of het mogelijk is een specifiek 
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investeringsplatform voor het Alpengebied op te zetten dat het mogelijk zou maken 

financiering uit publieke en private bronnen beschikbaar te stellen; verzoekt om het 

opzetten van een pijplijnproject voor de regio dat investeerders kan aantrekken; 

10. is van mening dat innovatie en nieuwe technologieën, steunend op strategieën voor 

slimme specialisatie en gefinancierd met bestaande EU-fondsen (bijv. EFRO, ESF, 

COSME, Horizon 2020 of Erasmus+), nieuwe hoogwaardige banen zouden kunnen 

opleveren en als katalysator kunnen dienen voor de vestiging, uitbreiding en 

clustervorming van kmo's, wat dan weer goed zou zijn om de ontvolking van het 

Alpengebied een halt toe te roepen; 

11. pleit voor clustervorming en samenwerking tussen publieke en private ondernemingen, 

universiteiten, onderzoeksinstellingen en andere stakeholders met als doel innovatie te 

bevorderen en te kunnen profiteren van synergieën tussen de Alpen en de omliggende 

gebieden; is van mening dat de voorgenomen acties gebaseerd moeten zijn op de 

nationale en regionale onderzoeks- en innovatiestrategieën voor slimme specialisatie, 

zodat er doeltreffender en doelmatiger geïnvesteerd wordt; 

12. benadrukt dat een macroregionale strategie voor de Alpen de instandhouding van 

vormen van traditionele economische bedrijvigheid moet waarborgen en innovatie en de 

ontplooiing van nieuwe initiatieven op dit gebied moet stimuleren; 

13. onderstreept dat samenwerking tussen de regio's van essentieel belang is voor de 

verdere ontwikkeling van het toerisme in de regio in bredere zin; pleit voor 

toerismestrategieën die stoelen op duurzaamheid en innovatie; 

14. pleit voor diversificatie van het toeristisch aanbod met bijvoorbeeld toeristische 

themaparken en -routes, culinair-en wijntoerisme en sporttoerisme teneinde het 

toeristenseizoen te verlengen, het concurrentievermogen van toeristische bestemmingen 

te vergroten en nieuwe toeristische activiteiten te promoten die beter bestand zijn tegen 

klimaatverandering; 

15. herinnert eraan dat het belangrijk is de ontwikkeling van duurzame toeristische 

activiteiten in de merengebieden rond de Alpen te bevorderen; 

Mobiliteit en connectiviteit 

16. benadrukt het belang van verbetering van de vervoers- en energieverbindingen tussen de 

deelnemende landen, met inbegrip van plaatselijke, regionale en grensoverschrijdende 

verkeersverbindingen en intermodale verbindingen met het achterland, ook om nieuwe 

inwoners aan te trekken; 

17. onderstreept dat het belangrijk is verkeersroutes met andere delen van Europa te 

verbinden, en wijst op het belang van interconnecties met de TEN-T-corridors; verzoekt 

de deelnemende landen hun inspanningen te concentreren op de uitvoering van 

projecten die onder het huidige TEN-T-netwerk vallen; 

18. vestigt de aandacht op het ontbreken van doeltreffende verbindingen in berggebieden; 

verzoekt de Commissie en de lidstaten met klem te zorgen voor betere lokale 

verbindingen, zodat de cohesie en de levenskwaliteit in die gebieden beter wordt en 
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hervestiging wordt aangemoedigd; 

19. is voorstander van de ontwikkeling van nieuwe vormen van plaatselijk vervoer op 

aanvraag, mede gezien de mogelijkheden om activiteiten op dit gebied te delen; 

20. benadrukt het gebrek aan doeltreffende digitale verbindingen in berggebieden; verzoekt 

de Commissie en de lidstaten met klem te zorgen voor betere lokale verbindingen, zodat 

de levenskwaliteit beter wordt, de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid en het 

scheppen van nieuwe banen in deze gebieden wordt gestimuleerd en hervestiging wordt 

aangemoedigd; 

21. wijst op het belang van overheidsinvesteringen in berggebieden om te compenseren dat 

de markt geen digitale verbindingen in die gebieden aanbiedt; vraagt de Commissie 

hiervoor met concrete voorstellen te komen;  

Milieu en energie 

22. benadrukt het belang van bescherming van de biodiversiteit in het Alpengebied en 

verzoekt om vereende inspanningen om innoverende maatregelen te treffen ter 

bescherming van het milieu en ter bestrijding van verontreiniging; 

23. benadrukt dat er nieuwe strategieën moeten worden ontwikkeld om de 

luchtverontreiniging en de klimaatverandering in de regio's rond de Alpen te bestrijden; 

24. benadrukt dat het van belang is de ontwikkeling van de meest doeltreffende 

hernieuwbare energiebronnen in de regio te ondersteunen, zoals waterkracht, zonne-

energie en windkracht en duurzaam gebruik van boshout; 

25. verzoekt de deelnemende landen met vereende krachten ruimtelijke ordening en 

geïntegreerd territoriaal beheer toe te passen en daar diverse belanghebbenden 

(nationale, regionale en lokale autoriteiten, wetenschappers, ngo's, enz.) uit de regio bij 

te betrekken; 

26. verzoekt om verdere versterking van de samenwerking en de werkzaamheden in het 

kader van de World Glacier Monitoring Service, gezien de recente besluiten van de 

COP21 te Parijs en de in het verlengde daarvan te volgen strategie; 

27. verzoekt de deelnemende landen te blijven streven naar diversificatie van de 

energiebevoorrading en de beschikbare hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en 

windenergie, in de energieproductiemix te ontwikkelen; wijst op de duurzaamheid en 

het concurrentievermogen van waterkrachtcentrales; roept de deelnemende landen op 

bij te dragen aan de totstandbrenging van een goed functionerende infrastructuurnetten 

voor elektriciteit in de macroregio; 

28. benadrukt dat diversificatie van de energiebronnen niet alleen de energiezekerheid van 

de macroregio zal vergroten, maar ook zal zorgen voor meer mededinging, met alle 

voordelen van dien voor de economische ontwikkeling van de regio; 

29. staat achter investeringen in energie-infrastructuur voor de productie en het vervoer van 

elektriciteit en gas, in overeenstemming met het TEN-E-netwerk en ter uitvoering van 
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de concrete projecten die vermeld zijn in de lijst van projecten die van belang zijn voor 

de Energiegemeenschap (PECI's); 

30. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 

de regeringen en nationale en regionale parlementen van de lidstaten die deelnemen aan 

EUSALP (Frankrijk, Italië, Zwitserland, Liechtenstein, Oostenrijk, Duitsland en 

Slovenië). 
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TOELICHTING 

 

Naar aanleiding van een initiatief dat de Alpenregio's al eind 2011 genomen hadden, heeft de 

Europese Raad van december 2013 de Commissie verzocht een EU-strategie voor het 

Alpengebied (EUSALP) te presenteren. De Commissie heeft daar gevolg aan gegeven door in 

juli 2015 het actieplan van de strategie te presenteren. 

Bij deze vierde macroregionale strategie van de EU kan geprofiteerd worden van de ervaring 

die is opgedaan met de strategieën van de Europese Unie voor het Oostzeegebied, het 

Donaugebied en het Adriatisch-Ionische gebied.  

De macroregionale strategieën zijn tot nu toe steeds voortgekomen uit intergouvernementele 

initiatieven in gebieden van ons continent die lange tijd verdeeld waren door oorlogen en 

ijzeren gordijnen, met als doel de institutionele en economische samenwerking tussen die 

gebieden nieuw leven in te blazen.  

Die strategieën kunnen nu worden opgezet dankzij het feit dat in het Verdrag van Lissabon de 

doelstelling "sociale cohesie" werd opgenomen; daarom moeten zij voortaan sterker 

verankerd worden in de communautaire methode, zodat het potentieel ervan op het gebied van 

strategische regionale "bottom-up"-programmering, dat buitengewoon groot is in vergelijking 

met dat van de traditionele "top-down"-initiatieven van de Commissie, kan worden benut 

dankzij instrumenten als Espon. 

De Europese Commissie zou dus een grotere rol moeten gaan spelen, zowel in de 

lanceringsfase van een macroregionale strategie als in de ontwerp- en programmeringsfase en 

vooral bij de tenuitvoerlegging en de coördinatie met andere strategieën en met het 

territorialecohesiebeleid van de Unie meer in het algemeen. Ook is het noodzakelijk dat het 

Europees Parlement als medewetgever formeel betrokken wordt bij de lancering en 

goedkeuring van een strategie en bij het monitoren van de bereikte resultaten. 

Het is immers niet denkbaar dat strategieën die uiterst belangrijke zijn voor de ontwikkeling 

van de Unie, die onvermijdelijk gevolgen hebben voor haar toekomst en voor het gebruik van 

de beschikbare materiële en projectmiddelen en die zich geleidelijk aan het uitstrekken zijn tot 

een groot deel van het continent (naast de initiatieven voor het Oostzeegebied, het 

Donaugebied, het Adriatisch gebied en het Alpengebied ontstaan er ook andere initiatieven, 

van het Atlantisch tot het Middellandse Zeegebied, voor andere Europese bergregio's), tot 

stand zouden komen zonder dat de actoren die democratisch gezien verantwoordelijk zijn 

voor het wetgevings- en bestuurlijk initiatief en die door de kiezers daartoe democratisch zijn 

gemachtigd, erbij betrokken werden.  

De procedures voor het lanceren, goedkeuren en vervolgens het uitvoeren en coördineren van 

de toekomstige macroregionale strategieën met het overige Uniebeleid, moeten dus anders 

gedefinieerd worden door middel van een wetgevingshandeling waarin ook de context waarin 

die strategieën, ook de reeds goedgekeurde, zich in de toekomst zullen voltrekken, wordt 

vastgelegd. 

In die wetgevingscontext moet ook het bestuursstelsel voor de bestaande en toekomstige 

strategieën beter worden gedefinieerd op basis van het subsidiariteits- en het 

evenredigheidsbeginsel, zodat de rol van de nationale en communautaire autoriteiten beperkt 
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wordt tot de initiatief- en coördinatiefase en de controlerende en ondersteunende taken, terwijl 

de leiding en  uitvoering van de projecten worden overgelaten aan de regionale en lokale 

instanties, die aan de basis de hoofdrol moeten spelen in het territoriale en 

ontwikkelingsbeleid. 

De EUSALP-strategie krijgt haar beslag in een context die gekenmerkt wordt door diverse 

bestaande samenwerkingsvormen in de regio, zoals het programma Alpenruimte en de 

Alpenovereenkomst, alsook diverse grensoverschrijdende Interreg-programma's. EUSALP 

heeft betrekking op 48 regio's en 7 landen, waaronder 5 lidstaten van de EU (Italië, Frankrijk, 

Slovenië, Oostenrijk en Duitsland) en twee niet-EU-landen (Zwitserland en Liechtenstein). 

De regio, die meer dan 80 miljoen inwoners telt, heeft een grote menselijke, natuurlijke, 

economische en culturele aantrekkingskracht. De geschiedenis van het gebied wordt 

gekenmerkt door verdeeldheid en oorlogen in verband met de Alpengrenzen, maar ook door 

het ontstaan en de groei van statelijke realiteiten over die Alpengrenzen heen. De laagvlakten 

en hoogvlakten van de Alpen maken deel uit van een ondeelbaar natuurlijk en menselijk 

geheel en onderlinge afhankelijkheid is tekenend voor de hele geschiedenis van de regio. De 

laagvlakte heeft zich kunnen ontwikkelen dankzij de watervoorraden en de geologische 

rijkdommen van het hoogland, terwijl de bloeiende toeristenindustrie in grote delen van de 

Alpen mogelijk werd gemaakt door de grote demografische bassins in de laagvlakte. Vaak 

echter hebben logistieke en verbindingsproblemen de ontwikkeling van de bergregio's 

beïnvloed. Maar de alpiene macroregio wordt momenteel ook vol getroffen door de gevolgen 

van de klimaatverandering. Op grond van het subsidiariteitsbeginsel moeten de autoriteiten 

dus het hoofd bieden aan economische en milieuproblemen van de macroregio. 

De Commissie-Juncker heeft besloten in te zetten op het stimuleren van investeringen middels 

het investeringsplan en het daaruit voortvloeiende Europees Fonds voor strategische 

investeringen. Voor de landen van de regio biedt dat een mogelijkheid om 

gemeenschappelijke investeringen weer aan te zwengelen en te voltooien. Dankzij EUSALP 

kunnen strategische investeringen ten behoeve van de hele regio worden gedaan. De 

Alpenregio heeft grote mogelijkheden die benut kunnen worden dankzij de gezamenlijke 

projectontwikkelingscapaciteit van de landen en regio's van het Alpengebied, met de 

fundamentele deelname van de plaatselijke instanties en alle publieke en private spelers in het 

gebied. In overleg met de EIB en andere internationale actoren zal de Commissie een 

bijzondere rol moeten spelen door voor richtsnoeren en ondersteuning voor de uitvoering van 

de strategie te zorgen.  

In die context biedt de EUSALP-strategie de landen van de regio de mogelijkheid om te 

investeren in gemeenschappelijke projecten met een Europese, en niet alleen interregionale, 

impact. Daarbij kunnen, uitgaande van de regio's en met steun van de Europese instellingen, 

ook nieuwe vormen van meerlagig bestuur worden ontwikkeld.  

Als medewetgever voor het cohesiebeleid speelt het Parlement een belangrijke rol bij het 

ontwerpen en uitvoeren van de strategie. 

Aangezien er in de EUSALP-regio berggebieden zijn waarin de rijkdommen onderbenut zijn 

(interne gebieden) en laagvlaktes met een hoge productieconcentratie, moeten er 

geïntegreerde economische strategieën worden ontwikkeld. Die strategieën moeten in 

overeenstemming zijn met de doelstellingen van de ESI-fondsen 2014-2020, en met name met 

de beginselen inzake innovatie en die van de strategie inzake slimme specialisatie. 
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De EUSALP-strategie overlapt de bestaande interregionale en grensoverschrijdende 

samenwerking niet, maar geeft die een meerwaarde. Er moeten voor het hele gebied 

gemeenschappelijke doelstellingen worden nagestreefd die stroken met de grote Europese 

doelstellingen van Europa 2020 inzake duurzame ontwikkeling, milieu en energie. Te dien 

einde moeten er projecten met een macroregionale dimensie worden opgezet en uitgevoerd. 

In deze context zijn de regionale autoriteiten van het EUSALP-gebied de institutionele spelers 

die bottom-up projecten kunnen opzetten die beantwoorden aan de vraag van hun regio's, 

maar met de noodzakelijke Europese coördinatie tussen regio's, in overleg met de Europese 

instellingen. 

Prioriteiten en voorstellen 

Diverse maanden van overleg met de belanghebbenden op EU-, nationaal, regionaal en lokaal 

niveau in de betrokken landen, hebben voor de strategie de volgende 

ontwikkelingsprioriteiten, ideeën en voorstellen opgeleverd:  

EERSTE PIJLER (verbetering van het concurrentievermogen, de welvaart en de cohesie in 

het Alpengebied) 

Het innoverend vermogen van de kmo's in het Alpengebied ontwikkelen door middel van de 

strategieën voor slimme specialisatie van de betrokken landen en regio's. Die strategieën 

moeten op elkaar worden afgestemd. 

Een op de plaatselijke situatie gebaseerde aanpak voor de ontwikkeling van het Alpengebied. 

Samenwerking tot stand brengen tussen de publieke en private sector in de macroregio, met 

name in de strategische sectoren die onder de strategie vallen.  

Duurzaam en concurrerend toerisme (gediversifieerd toeristisch aanbod, duurzaam en 

verantwoord beheer van het toerisme). 

Diversificatie van het toeristisch aanbod en de toeristische producten met als doel oplossingen 

te vinden voor het seizoensgebonden karakter - transnationale thematische routes, exploitatie 

van het natuurlijk en cultureel erfgoed door middel van het toerisme, aanleg van nieuwe 

toeristische infrastructuur (bijv. themaparken), product branding en toeristische 

dienstverlening in de macroregio, promoting van de regio op de wereldmarkten, op specifieke 

doelgroepen (ouderen, of congressen en zakelijk toerisme) gerichte reclame, imago van de 

regio als bestemming voor elk seizoen. 

Meer kwaliteit en innovatie in het toerisme — ict, scholing, technologieoverdracht, 

netwerkvorming tussen ondernemers, clusters, uitwisseling van goede werkwijzen, 

verbindingen tussen de plaatselijke toeristische, landbouw- en voedselvoorzieningssector, 

innovatieve promotie/marketing. 

Exploitatie en bescherming van het buitengewone merenstelsel in de Alpen- en Voor-

Alpenvalleien, zowel ten noorden als ten zuiden van het gebergte. 

Integratie van de bestaande grote sportinfrastructuurvoorzieningen in de macroregio om het 

gemeenschappelijk gebruik ervan te vergemakkelijken, ook voor grote sportmanifestaties. 
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Verbetering van de toegankelijkheid van toeristische producten en diensten —verbetering van 

specifieke diensten en vaardigheden, opleiding van personeel, promotie en beschikbaarheid 

van informatie, samenwerking om toeristen gemakkelijker te laten reizen, harmonisatie van 

nationale statistieken om eenvoudiger de gevolgen van toekomstige planning en 

beleidsvorming in de sector te meten. 

Efficiënter gebruik van de EU-—- de toegang tot financiering vergemakkelijken voor nieuwe, 

duurzame en innovatieve start-up's en kmo's die zich op onderzoek richten en op de strategie 

voor slimme groei. 

Netwerk van duurzame toeristische bedrijven en clusters. 

Opleiding in beroeps- en ondernemersvaardigheden in toerisme – de diversifiëring van 

toeristische producten en aanbiedingen aanmoedigen. 

Zorgen voor de inpassing van de EUSALP-projecten in de regionale en nationale operationele 

programma's die door het EFRO worden gefinancierd en integratie van de regionale 

programma's van de ESI-fondsen met de rechtstreeks toegankelijke programma's, met name 

Horizon 2020, bijvoorbeeld door soortgelijke instrumenten met een "seal of excellence" te 

starten op macroregionale schaal. 

Netwerken voor macroregionaal publiek en privaat onderzoek opzetten die zich wijden aan de 

ontwikkeling van EUSALP-projecten. 

Projecten op het gebied van macroregionale universitaire uitwisselingen opzetten, ook met 

steunfondsen voor bestaande Europese programma's zoals ERASMUS. 

TWEEDE PIJLER — De bereikbaarheid en de verbindingen waarborgen voor alle inwoners 

van het Alpengebied (grensoverschrijdend vervoer, intermodale verbindingen met het 

achterland). 

Aanleg van corridors tussen Italië en Frankrijk en Italië en Oostenrijk en volledige benutting 

van en aansluiting op de inmiddels voltooide corridor tussen Italië en Zwitserland, om Noord- 

en Zuid-Europa beter met elkaar te verbinden. 

Stelselmatige uitbreiding van de vervoersinfrastructuur door middel van de herstructurering of 

aanleg van nieuwe verbindingsinfrastructuur met de grote verkeersassen, 

concurrentievermogen van de vervoersdiensten overeenkomstig de EU-regels. 

Ontwikkeling van innoverende systemen ter ondersteuning van openbaar/collectief vervoer en 

vergroting van de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer in alle vervoersmodules. 

Implementatie van publiek-private partnerschappen inzake vervoersactiviteiten. 

Langetermijnplanning van programma's voor de verkeersveiligheid, met name voor het 

wegvervoer. 

Ontwikkeling van innoverende, gecoördineerde systemen voor het beheer van 

grensovergangen. 

Haalbaarheidsstudies voor systemen voor geïntegreerde tarifering van grensovergangen en 

vervoer in het gebied. 
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Verbetering van de verbindingen van zeehavens met het achterland en het TEN-T-netwerk en 

verplichtstelling van de ontwikkeling van intermodaliteit in de Alpenregio. 

Ontwikkeling van innoverende systemen in verband met logistiek, met name voor de 

grensoverschrijdende handel. 

Vermindering van het isolement van interne en afgelegen gebieden door ze beter toegang te 

geven tot dienstverlening op het gebied van energie en vervoer. 

Ontwikkeling van infrastructuurnetten voor energievoorziening. 

Voltooiing, rationalisering en harmonisering van ict-netwerken, met name in 

grensoverschrijdende zones. 

Groepering van intermodale logistieke activiteiten / diensten in de gehele regio.  

Verbetering van de bereikbaarheid van berggebieden door innoverende systemen, onder meer 

op basis van de strategieën voor slimme specialisatie van de landen en regio's van het gebied; 

Coördinatie van bestaande of geplande grote verbindingsinfrastructuurprojecten in de regio. 

DERDE PIJLER — De duurzaamheid in de Alpen verzekeren: het erfgoed van de Alpen 

beschermen en een duurzaam gebruik van de natuurlijke en culturele rijkdommen (milieu, 

grensoverschrijdende landhabitats en biodiversiteit) bevorderen 

Verkleining van de risico's die het gevolg zijn van de klimaatverandering middels 

investeringen in de watersector (bijv. aanleg van waterbekkens) 

Ondersteuning van de Alpenlandbouw, met inachtneming van een evenwichtige en duurzame 

ontwikkeling. 

Bescherming en herstel van de biodiversiteit en de ecosystemen en zorgen voor een passend 

stelsel voor monitoring, informatie en beheer van het Natura 2000-netwerk en voor een 

duurzaam waterbeheer. 

Bevordering en verwezenlijking van een duurzame ontwikkeling van de economie van de 

Alpen en een duurzaam gebruik van de alpiene rijkdommen. 

Betere kennis van het alpiene milieu door het stimuleren van gezamenlijk onderzoek naar de 

toestand van de alpiene biodiversiteit. 

Instelling en uitbreiding van macroregionale beschermde gebieden — capaciteit opbouwen 

om de toegang tot ecosystemen te realiseren en in kaart brengen van de gebieden die 

belangrijk zijn voor de instandhouding van soorten en van soorten habitats op prioritaire 

plaatsen, met als doel de zeer talrijke beschermde zones van de macroregio met elkaar te 

verbinden door middel van ecologische corridors. 

Uitwisseling van beproefde praktijken tussen de autoriteiten die belast zijn met het beheer van 

beschermde Alpenzones. 

Opstelling en evaluatie van een gemeenschappelijk noodplan 
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Harmonisering en toepassing van de nationale wetgevingen inzake habitat en 

landbiodiversiteit — afstemming van de regelgeving inzake stadsplanning, bescherming van 

de natuur, het milieu en het cultureel erfgoed op het Europees Landschapsverdrag. 

 


