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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o stratégii Európskej únie pre alpský región 

(2015/2324(INI)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na články 192, 265 ods. 5 a 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

(ZFEÚ), 

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o stratégii Európskej únie pre alpský región 

(COM(2015) 0366) a sprievodný akčný plán a podporný analytický dokument, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 

zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 

poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom 

fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom 

a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (nariadenie 

o spoločných ustanoveniach alebo NSU)1, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 

zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná 

spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja2, 

– so zreteľom na akčný plán z 28. júla 2015 sprevádzajúci oznámenie o stratégii 

Európskej únie pre alpský región (SWD(2015) 0147), 

– so zreteľom na závery Rady z 19. a 20. decembra 2013 o stratégii Európskej únie pre 

alpský región, 

– so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 28. júla 2015 o stratégii 

Európskej únie pre alpský región (SWD(2015) 0147) a príslušné závery Rady 

z 19. a 20. decembra 2013, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 8. októbra 

2015 na tému „Oznámenie Komisie o stratégii Európskej únie pre alpský región 

(COM(2015) 0366)“, 

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 3. decembra 2014 na tému 

„Makroregionálna stratégia Európskej únie pre alpský región“ (CDR 2994/2014), 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júla 2012 o vývoji makroregionálnych stratégií EÚ: 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320. 
2 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 259. 
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súčasná prax a vyhliadky do budúcnosti, najmä v oblasti Stredozemia1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. mája 2013 o vývoji makroregionálnej stratégie EÚ 

pre Alpy2, 

– so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 20. mája 2014 o riadení 

makroregionálnych stratégií (COM(2014) 0284), 

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 26. januára 2011 s názvom 

„Prínos regionálnej politiky k udržateľnému rastu v rámci stratégie Európa 2020“ 

(KOM(2011) 0017), 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ 

zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov 

určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 

o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie, 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/370/ES zo 17. februára 2005 o uzavretí v mene 

Európskeho spoločenstva Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti 

na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného 

prostredia (Aarhuský dohovor), 

– so zreteľom na otváraciu konferenciu o stratégii Európskej únie pre alpský región, ktorá 

sa konala v Brde (Slovinsko) v dňoch 25. až 26. januára 2016, 

– so zreteľom na konferenciu zainteresovaných strán o stratégii Európskej únie pre alpský 

región, ktorá sa konala v Miláne v dňoch 1. a 2. decembra 2014 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 96/191/ES z 26. februára 1996, ktoré sa týka 

uzatvorenia Dohovoru o ochrane Álp (Alpský dohovor), 

– so zreteľom na súhrnnú správu Komisie o verejnej konzultácii o stratégii Európskej únie 

pre alpský región, 

– so zreteľom na vyjadrenie názorov zainteresovaných strán obsiahnuté v „Politickom 

uznesení k stratégii Európskej únie pre alpský región“ prijatom 18. októbra 2013 

v Grenobli, 

– so zreteľom na štúdiu s názvom „Nová úloha makroregiónov v Európskej územnej 

spolupráce“, ktorú v januári 2015 uverejnilo Generálne riaditeľstvo Európskeho 

parlamentu pre vnútornú politiku Únie (sekcia B: Štrukturálne politiky a politiky 

súdržnosti), 

– so zreteľom na bielu knihu Komisie z 1. apríla 2009 s názvom „Adaptácia na zmenu 

klímy: Európsky rámec opatrení“ (KOM(2009) 0147), 

                                                 
1 Prijaté texty, P7_TA(2012) 0269. 
2 Prijaté texty, P7_TA(2013) 0229. 
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– so zreteľom na prehľad výsledkov inovácií v Únii na rok 2015 vypracovaný Európskou 

komisiou, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom „Zelená 

infraštruktúra – Zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy“ (COM(2013) 0249), 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 

zo 17. decembra 2013 o európskej územnej spolupráci, 

– so zreteľom na usmernenia Komisie z roku 2014 s názvom „Umožnenie synergie medzi 

európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, programom Horizont 2020 a ďalšími 

programami Únie spojenými s výskumom, inováciami a konkurencieschopnosťou“, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej 

centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov 

a Európskej investičnej banke z 26. novembra 2014 s názvom „Investičný plán 

pre Európu“ (COM(2014) 0903), 

– so zreteľom na článok 52 svojho rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanoviská Výboru 

pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 

a bezpečnosť potravín, Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru 

pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8–0000/2016), 

A. keďže s cieľom podporiť celkový harmonický rozvoj je potrebné posilniť hospodársku, 

sociálnu a územnú súdržnosť v celej EÚ; 

B. keďže makroregionálne stratégie sú základným nástrojom uplatňovania zásady územnej 

súdržnosti; 

C. keďže makroregionálne stratégie predstavujú model viacúrovňového riadenia, v ktorom 

majú zainteresované strany na miestnej, regionálnej a národnej úrovni zásadný význam 

pre úspech stratégií; 

D. keďže výrazný prístup zdola nahor, ktorý prijali regióny alpskej oblasti, viedol 

k vypracovaniu stratégie Európskej únie pre alpský región (EUSALP) zameranej 

na účinné riešenie spoločných problémov celého alpského regiónu; 

E. keďže makroregionálna stratégia pre alpský región bude mať vplyv na 80 miliónov 

ľudí, ktorí žijú v 48 regiónoch v siedmich krajinách, z ktorých päť sú členskými štátmi 

EÚ (Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Slovinsko) a dve sú krajiny mimo EÚ 

(Lichtenštajnsko a Švajčiarsko); 

F. keďže tento región predstavuje vzájomne prepojený makroregión so spoločnými 

problémami v oblasti životného prostredia, demografie, dopravy, cestovného ruchu 

a spotreby energie, a keďže koordinované územné plánovanie by mohlo priniesť lepšie 

výsledky a vytvoriť pridanú hodnotu pre územnú súdržnosť alpských oblastí a oblastí 

predhoria Álp; 
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Všeobecné úvahy 

1. víta oznámenie Komisie o stratégii Európskej únie pre alpský región a sprievodný 

akčný plán; verí, že to je krok vpred pre rozvoj regiónu v súlade s cieľom 

inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu stanoveným v stratégii Európa 2020; 

2. víta skutočnosť, že európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) poskytujú 

potenciálne významné prostriedky a širokú škálu nástrojov a možností pre stratégiu; 

poukazuje na dostupnosť iných prostriedkov a nástrojov týkajúcich sa pilierov stratégie, 

najmä programu Horizont 2020, Nástroja na prepájanie Európy, programu LIFE 

a programu COSME pre MSP, pri ktorých by Komisia mala preskúmať možnú pridanú 

hodnotu konkrétnych výziev zameraných na jednotlivé problémy týkajúce sa alpského 

regiónu; 

3. vyzýva príslušné orgány členských štátov, aby upravili svoje prijaté operačné programy 

s cieľom zabezpečiť, aby sa čo najskôr realizovali budúce projekty v rámci stratégie 

EUSALP a aby riadiace orgány zohľadnili priority EUSALP pri vykonávaní operačných 

programov (napr. prostredníctvom cielených výziev, bonusových bodov alebo 

vyčlenením rozpočtových prostriedkov); 

4. trvá na zapojení Európskeho parlamentu do riadiacich orgánov EUSALP; 

5. vyzýva na aktívnu úlohu Komisie v realizačnej fáze EUSALP; 

6. vyzýva Komisiu, aby preskúmala vykonávanie EUSALP na základe objektívnych 

kritérií a merateľných ukazovateľov; 

7. podporuje strategické plánovanie v rámci mestských aj horských oblastí alpského 

regiónu s cieľom podporovať vytváranie sietí a spoločné ciele v rámci koordinovanej 

politiky (napr. v súvislosti s energiami z obnoviteľných zdrojov, dobrými životnými 

podmienkami, logistikou a inováciami v oblasti podnikania a v sociálnej oblasti); 

8. trvá na tom, že miestne a regionálne orgány by mali zohrávať vedúcu úlohu 

v politických riadiacich orgánoch a v prevádzkových, technických a vykonávacích 

orgánoch stratégie pri plnom rešpektovaní zásad subsidiarity a viacúrovňového riadenia; 

Hospodársky rast a inovácie 

9. vyzýva EIB, aby v spolupráci s Komisiou preskúmala možnosť zriadenia investičnej 

platformy pre alpský región, ktorá by umožnila mobilizáciu finančných prostriedkov 

z verejných a súkromných zdrojov; vyzýva na vytvorenie projektu plynovodu pre tento 

región, ktorý by prilákal investorov; 

10. domnieva sa, že inovácie a nové technológie podporované stratégiami inteligentnej 

špecializácie a financované z existujúcich zdrojov financovania z EÚ (napr. EFRR, 

ESF, programy COSME, Horizont 2020 a Erasmus +) by mohli pomôcť vytvárať 

kvalitné pracovné miesta a podnietiť zriaďovanie, rozširovanie a spájanie MSP 

do klastrov, čo by mohlo zvrátiť trend vyľudňovania oblastí alpského regiónu; 

11. podporuje spájanie do klastrov a spoluprácu medzi verejnými a súkromnými podnikmi, 
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univerzitami, výskumnými inštitútmi a ďalšími významnými zainteresovanými stranami 

s cieľom podporovať inovácie a umožniť využívať synergie medzi oblasťami alpského 

regiónu a predhorím Álp; domnieva sa, že plánované činnosti by mali vychádzať 

z vnútroštátnych a regionálnych stratégií výskumu a inovácií pre inteligentnú 

špecializáciu s cieľom zabezpečiť efektívnejšie a účelnejšie investície; 

12. zdôrazňuje, že makroregionálnou stratégiou pre Alpy by sa malo zabezpečiť zachovanie 

foriem tradičnej hospodárskej činnosti, ako aj podpora inovácií a rozvoja nových 

iniciatív v tejto oblasti; 

13. zdôrazňuje, že spolupráca medzi regiónmi má zásadný význam pre ďalší rozvoj 

cestovného ruchu v širšom regióne; nabáda na tvorbu stratégií cestovného ruchu 

založených na udržateľnosti a inováciách; 

14. podporuje diverzifikáciu ponuky v oblasti cestovného ruchu takými prostriedkami ako 

sú turistické vzdelávacie parky a trasy a cestovný ruch súvisiaci s gastronómiou, 

vinárstvom a športom, aby sa predĺžila turistická sezóna, zvýšila konkurencieschopnosť 

turistických destinácií a podporili nové turistické aktivity, ktoré sú lepšie prispôsobené 

zmene klímy; 

15. pripomína, že je dôležité podporovať rozvoj aktivít v oblasti udržateľného cestovného 

ruchu v oblastiach predalpských jazier; 

Mobilita a konektivita 

16. zdôrazňuje, že je dôležité zlepšiť dopravné a energetické prepojenie medzi 

zúčastnenými krajinami vrátane miestnej, regionálnej a cezhraničnej dopravy 

a intermodálnych spojení s vnútrozemím, a to aj s cieľom prilákať nových obyvateľov; 

17. zdôrazňuje význam prepojenia prepravných trás s inými časťami Európy a význam 

prepojení s koridormi TEN-T; vyzýva zúčastnené krajiny, aby zamerali svoje úsilie 

na realizáciu projektov, ktoré pokrýva súčasná sieť TEN-T;  

18. upozorňuje na nedostatok účinných prepojení v horských oblastiach; vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby umožnili lepšie prepojenie na miestnej úrovni s cieľom zvýšiť 

súdržnosť a kvalitu života v týchto oblastiach a podporovať presídľovanie; 

19. podporuje rozvoj inovatívnych foriem miestnej dopravy na vyžiadanie, a to aj 

vzhľadom na potenciál činností v oblasti spoločného využívania v tejto oblasti; 

20. zdôrazňuje nedostatok účinných digitálnych prepojení v horských oblastiach; naliehavo 

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uľahčili lepšie prepojenia na miestnej úrovni 

s cieľom zlepšiť kvalitu života a podporiť rozvoj nových aktivít a vytváranie 

pracovných miest v týchto oblastiach, ako aj podporovať presídľovanie; 

21. zdôrazňuje význam verejných investícií do horských oblastí s cieľom riešiť zlyhanie 

trhu, pokiaľ ide o poskytovanie digitálnej konektivity v týchto oblastiach; vyzýva 

Komisiu, aby navrhla konkrétne riešenia tohto problému; 

Životné prostredie a energetika 
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22. zdôrazňuje význam ochrany biodiverzity v alpskom regióne a vyzýva, aby sa 

spoločným úsilím zaviedli inovatívne opatrenia na ochranu životného prostredia 

a zníženie znečistenia; 

23. zdôrazňuje potrebu vyvíjať nové stratégie v oblasti boja proti znečisteniu ovzdušia 

a zmene klímy v predalpských regiónoch; 

24. zdôrazňuje, že je dôležité podporovať rozvoj najúčinnejších obnoviteľných zdrojov 

energie v regióne, počnúc vodnými zdrojmi cez solárne a veterné zdroje až 

k udržateľnému využívaniu lesného dreva; 

25. vyzýva zapojené krajiny, aby vyvinuli spoločné úsilie pri vykonávaní územného 

plánovania a integrovaného územného riadenia v spolupráci s rôznymi 

zainteresovanými stranami (vnútroštátne, regionálne a miestne orgány, vedecká obec, 

mimovládne organizácie atď.) pochádzajúcimi z regiónu; 

26. vyzýva na ďalšie posilnenie spolupráce a činností v rámci Svetového strediska pre 

monitorovanie ľadovcov, a to vzhľadom na nedávne rozhodnutia prijaté na konferencii 

COP21 v Paríži a stratégiu, ktorá bude na ne nadväzovať; 

27. vyzýva zainteresované krajiny, aby pokračovali vo svojom úsilí o diverzifikáciu zdrojov 

dodávok energie a rozvoj dostupných obnoviteľných zdrojov, ako je slnečná a veterná 

energia, v rámci výrobného energetického mixu; zdôrazňuje význam udržateľnosti 

a konkurencieschopnosti vodných elektrární; vyzýva zúčastnené krajiny, aby prispeli 

k zriadeniu dobre fungujúcich sietí energetickej infraštruktúry v makroregióne; 

28. zdôrazňuje, že diverzifikácia zdrojov dodávok energie nezlepší len energetickú 

bezpečnosť makroregiónu, ale prinesie tiež väčšiu konkurenciu, čo bude významným 

prínosom pre hospodársky rozvoj regiónu; 

29. podporuje investície do energetickej infraštruktúry v oblasti výroby a prepravy elektriny 

a plynu v súlade so sieťou TEN-E a do realizácie konkrétnych projektov uvedených 

v zozname projektov záujmu Energetického spoločenstva; 

30. poveruje svojho predsedu, aby postúpil Rade, Komisii a vládam a národným 

a regionálnym parlamentom krajín zapojených do EUSALP (Francúzsko, Taliansko, 

Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Rakúsko, Nemecko a Slovinsko) toto uznesenie. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

V nadväznosti na iniciatívu pochádzajúcu z alpských regiónov, predloženú už na konci roka 

2011 vyzvala v decembri 2013 Európska rada Komisiu, aby predložila stratégiu Európskej 

únie pre alpský región (EUSALP). Komisia reagovala na požiadavku tým, že v júli 2015 

predložila akčný plán stratégie. 

Ide o štvrtú makroregionálnu stratégiu EÚ, ktorá môže ťažiť zo skúseností vyplývajúcich 

zo stratégie Európskej únie pre región Baltského mora, stratégie Európskej únie pre 

podunajskú oblasť a stratégie Európskej únie pre región Jadranského a Iónskeho mora.  

Makroregionálne stratégie doteraz vznikali na základe medzivládnych iniciatív v oblastiach 

nášho kontinentu, ktoré boli dlho rozdelené vojnami a železnými oponami, s cieľom obnoviť 

inštitucionálnu a hospodársku spoluprácu medzi týmito územiami. 

Ich vznik však umožnilo zakotvenie cieľa územnej súdržnosti do Lisabonskej zmluvy a to je 

dôvod, prečo by mali byť dnes začlenené vo väčšej miere do metódy Spoločenstva s dôrazom 

na mimoriadny potenciál strategického územného plánovania „zdola nahor“ namiesto 

tradičného vykonávania „zhora nadol“ uplatňovaného Komisiou prostredníctvom nástrojov 

typu ESPON. 

Bolo by preto potrebné väčšie zapojenie Európskej komisie, a to v počiatočnej fáze 

makroregionálnej stratégie, ako aj vo fáze návrhu a plánovania a najmä vo fázach realizácie 

a koordinácie s ďalšími stratégiami a so všeobecnejšou politikou Únie v oblasti územnej 

súdržnosti. Rovnako by bola potrebná formálna účasť Európskeho parlamentu v jeho úlohe 

spolutvorcu právnych predpisov, a to vo fáze zavedenia a schválenia stratégie, 

a pri monitorovaní dosiahnutých výsledkov. 

Nie je totiž možné predstaviť si, že by významné rozvojové stratégie Únie, ktoré sa 

nevyhnutne týkajú jej budúcnosti a využívania dostupných materiálnych a projektových 

zdrojov a ktoré sa postupne rozširujú na veľkú časť kontinentu (okrem baltického, 

podunajského, jadranského a alpského regiónu sa rozbiehajú ďalšie iniciatívy od Atlantického 

oceánu po Stredozemné more a v ďalších európskych horských oblastiach), priamo nezahŕňali 

subjekty, ktoré sú v demokratickom systéme zodpovedné za legislatívnu iniciatívu a riadenie 

Únie, okrem toho, že majú demokratickú legitimitu pochádzajúcu od voličov. 

Bolo by preto potrebné vypracovať odlišné vymedzenie postupov s cieľom dosiahnuť 

zavedenie, schválenie a následné vykonávanie budúcich makroregionálnych stratégií a ich 

koordináciu s ďalšími politikami Únie, a to prostredníctvom legislatívneho aktu, v ktorom sa 

stanoví aj rámec, ktorý sa bude v budúcnosti uplatňovať aj na tie stratégie, ktoré už boli 

schválené. 

Týmto legislatívnym rámcom by sa tiež mal lepšie vymedziť, a to v súlade so zásadou 

subsidiarity a proporcionality, riadiaci systém súčasných aj budúcich stratégií, pričom by sa 

mala obmedziť úloha vnútroštátnych a európskych orgánov pri počiatočnom impulze 

a koordinácii, ako aj v rámci kontrolných a podporných úloh, a riadenie projektov a ich 

realizácia by sa mali prenechať regionálnym a miestnym orgánom, ktoré by mali mať 

skutočne vedúce postavenie v rámci územných politík a politík rozvoja. 
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Stratégia EUSALP sa uplatňuje v kontexte vyznačujúcom sa rôznymi formami existujúcej 

spolupráce v regióne, ako je Alpský priestor a Alpský dohovor, ako aj niekoľko 

cezhraničných programov INTERREG. Stratégia EUSALP zahŕňa 48 regiónov a 7 krajín, 

medzi ktorými je päť členských štátov EÚ (Taliansko, Francúzsko, Slovinsko, Rakúsko, 

Nemecko) a dve krajiny mimo EÚ (Švajčiarsko a Lichtenštajnsko). Región, v ktorom žije 

viac ako 80 miliónov ľudí, je veľmi príťažlivý z ľudského, prírodného, hospodárskeho 

a kultúrneho hľadiska. História tejto oblasti je poznačená delením a vojnami týkajúcimi sa 

alpských hraníc, ale aj zrodom a rozvojom štátnych útvarov vymedzených týmito alpskými 

hranicami. Nížiny a alpské horské oblasti sú súčasťou nedeliteľného prirodzeného a ľudského 

systému a ich vzájomná závislosť poznačila celú históriu regiónu. Vodné a geologické zdroje 

horských oblastí umožnili hospodársky vývoj nížin, zatiaľ čo dobré demografické podmienky 

v nížinách umožnili prekvitajúci rozvoj odvetvia cestovného ruchu v rôznych oblastiach Álp. 

Ťažkosti s prístupom a výrobnou logistikou však často poznačili rozvoj horských oblastí. 

Oblasť alpského makroregiónu je teraz tiež intenzívne vystavená dôsledkom zmeny klímy. 

Verejné orgány preto musia na základe princípu subsidiarity riešiť hospodárske a ekologické 

výzvy alpského makroregiónu. 

Komisia sa pod vedením predsedu Junckera rozhodla zamerať na oživenie investícií 

prostredníctvom investičného zámeru a z neho vyplývajúceho zriadenia Európskeho fondu 

pre strategické investície. Pre krajiny v regióne to predstavuje príležitosť na posilnenie 

a doplnenie spoločných investícií. EUSALP ponúka príležitosť pre strategické investície 

v prospech celého regiónu. Možnosti alpského regiónu sú obrovské a môžu sa rozvíjať 

pomocou spoločnej projektovej kapacity zo strany krajín a oblastí alpského regiónu 

s kľúčovou účasťou miestnych orgánov a všetkých verejných aj súkromných subjektov v tejto 

oblasti. Komisia v spolupráci s EIB a inými medzinárodnými aktérmi bude zohrávať osobitnú 

úlohu pri zabezpečovaní vedenia a podpory pri realizácii stratégie. 

V tejto súvislosti stratégia EUSALP ponúka krajinám regiónu možnosť investovať 

do spoločných projektov s európskym a nielen medziregionálnym vplyvom. Prispeje tiež 

k rozvoju nových foriem viacúrovňového riadenia, a to najprv v regiónoch s prispením 

európskych inštitúcií.  

Parlament, ako spolutvorca právnych predpisov v oblasti politiky súdržnosti, zohráva dôležitú 

úlohu vo fáze návrhu a realizácie stratégie. 

Keďže stratégia EUSALP sa týka horských oblastí s nedostatočným využívaním zdrojov 

(vnútorných priestorov), ako aj nížinných oblastí s vysokou koncentráciou výroby, je 

potrebné vytvoriť integrované hospodárske stratégie. Tieto stratégie sú v súlade s cieľmi 

programovania fondov EŠIF na roky 2014 až 2020, a to najmä s princípmi inovácie 

a inteligentnej špecializácie stratégií. 

Stratégia EUSALP sa neprekrýva s existujúcou medziregionálnou a cezhraničnou 

spoluprácou, ale vytvára pre ňu pridanú hodnotu. Ide o riešenie spoločných cieľov v celom 

území v súlade s hlavnými európskymi cieľmi stratégie Európa 2020 v oblasti udržateľného 

rozvoja, životného prostredia, energetiky. Na riešenie týchto cieľov sa vyžaduje návrh 

a realizácia projektov makroregionálneho rozmeru. 

V tejto súvislosti sú regionálne orgány stratégie EUSALP inštitucionálnymi aktérmi, ktorí 

môžu predstaviť projekt zdola nahor v súlade s požiadavkami území, ale aj s potrebnou 

koordináciou medzi regiónmi na úrovni EÚ v spolupráci s európskymi inštitúciami. 
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Priority a návrhy 

Po niekoľkých mesiacoch diskusií so zainteresovanými stranami o stratégii na úrovni EÚ, 

vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni v zúčastnených krajinách sa sformulovali tieto 

priority rozvoja, nápady a návrhy: 

Pilier I (Zlepšenie konkurencieschopnosti, prosperita a súdržnosť alpského regiónu) 

Rozvíjať inovačné kapacity MSP v alpskom regióne, a to prostredníctvom využitia stratégií 

inteligentného rastu v dotknutých krajinách a regiónoch, ktoré by sa mali navzájom zosúladiť. 

Vyvinúť lokálne orientovaný prístup k rozvoju alpských oblastí. 

Rozvíjať spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom v makroregióne, najmä 

v strategických sektoroch stratégie. 

Udržateľný a konkurencieschopný cestovný ruch (diverzifikovaná ponuka v oblasti 

cestovného ruchu, udržateľné a zodpovedné riadenie v oblasti cestovného ruchu). 

Diverzifikácia ponuky a produktov cestovného ruchu v záujme prekonania sezónnosti – 

nadnárodné tematické trasy, zveľadenie prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom 

cestovného ruchu, výstavba novej infraštruktúry cestovného ruchu (napr. vzdelávacích 

parkov), značky produktov a služieb v oblasti cestovného ruchu v makroregióne, propagácia 

regiónu na svetových trhoch, cielená podpora pre špecifické cieľové skupiny (napríklad 

seniori, alebo konferencie a obchodný cestovný ruch), postavenie regiónu ako viacsezónnej 

destinácie. 

Vyššia kvalita a inovácie v oblasti cestovného ruchu – informačné a komunikačné 

technológie, vzdelávanie, prenos technológií, siete podnikateľských subjektov, klastre, 

výmena príkladov osvedčených postupov, prepojenie sektorov miestneho poľnohospodárstva, 

cestovného ruchu a zásobovania potravinami, inovatívna propagácia/marketing. 

Posilnenie a ochrana unikátneho systému jazier, ktorý sa vinie v alpských údoliach a predhorí 

Álp, a to severne aj južne od hlavného masívu. 

Integrácia existujúcej hlavnej športovej infraštruktúry v makroregióne s cieľom uľahčiť jej 

spoločné využívanie, a to aj pokiaľ ide o významné športové udalosti. 

Zlepšenie dostupnosti produktov a služieb v oblasti cestovného ruchu – zlepšenie 

špecifických zručností a služieb, odborná príprava zamestnancov, propagácia a dostupnosť 

informácií, spolupráca s cieľom uľahčiť presun turistov, harmonizácia národných štatistík 

zameraných na uľahčenie merania účinkov sektorového a budúceho plánovania a tvorby 

politiky. 

Efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov EÚ – s cieľom uľahčiť prístup k finančným 

prostriedkom pre nové začínajúce podniky a inovatívne a udržateľné MSP zamerané 

na výskum a stratégiu inteligentného rastu. 

Sieť klastrov a podnikov udržateľného cestovného ruchu. 

Odborná príprava a podnikateľské zručnosti v oblasti cestovného ruchu – podporiť inovácie 

a diverzifikáciu ponúk a produktov v oblasti cestovného ruchu. 
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Zabezpečiť integráciu projektov stratégie EUSALP do regionálnych a národných operačných 

programov financovaných z EFRR a zlepšiť integráciu regionálneho programovania EŠIF 

s priamym prístupom, najmä programu Horizont 2020, napríklad prostredníctvom aktivácie 

nástrojov podobných „známke excelentnosti“ na makroregionálnej úrovni. 

Rozvíjať makroregionálne siete verejného a súkromného výskumu zamerané na rozvoj 

projektov stratégie EUSALP. 

Podporovať projekty makroregionálnej univerzitnej výmeny, a to aj s podporou finančných 

prostriedkov z existujúcich európskych programov, ako je Erasmus. 

Pilier II – Zaistenie dostupnosti a spojení pre všetkých obyvateľov alpského regiónu 

(cezhraničná doprava, intermodálne spojenia s vnútrozemím). 

Realizácia francúzsko-talianskeho a taliansko-rakúskeho koridoru a plné využívanie 

a prepojenie s dokončeným taliansko-švajčiarskym koridorom s cieľom lepšie prepojiť sever 

a juh Európy.  

Systematická modernizácia dopravnej infraštruktúry prostredníctvom obnovy alebo výstavby 

novej infraštruktúry spájajúcej hlavné osi, konkurencieschopnosť na trhu dopravných služieb 

v súlade s právnymi predpismi EÚ. 

Vývoj inovačných systémov na podporu verejnej alebo kolektívnej dopravy a zvýšenie 

atraktivity verejnej dopravy vo všetkých dopravných moduloch. 

Realizácia partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom týkajúcich sa dopravy. 

Dlhodobé plánovanie programov v oblasti bezpečnosti dopravy, najmä v cestnej doprave. 

Vývoj inovačných a koordinovaných systémov riadenia hraničných priechodov. 

Štúdia uskutočniteľnosti o integrovaných systémoch spoplatňovania priesmykov a dopravy 

v oblasti. 

Zlepšenie spojenia morských prístavov siete TEN-T s vnútrozemím a presadzovanie rozvoja 

kombinovanej dopravy v Alpách. 

Vývoj inovačných systémov súvisiacich s logistikou. Predovšetkým systémov, ktoré sú 

zamerané na rozvoj cezhraničného obchodu. 

Zníženie izolovanosti vnútorných a odľahlých oblastí, a to zlepšením ich prístupu 

k energetickým službám a doprave. 

Rozvoj sietí energetickej infraštruktúry. 

Dokončenie, racionalizácia a harmonizácia sietí informačných a komunikačných technológií, 

najmä v cezhraničných úsekoch. 

Združovanie intermodálnych a logistických činností/ služieb v celom regióne. 

Zlepšenie dostupnosti horských oblastí pomocou inovatívnych systémov založených aj 

na inteligentnej špecializácii stratégie krajín a regiónov v tejto oblasti. 
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Koordinácia veľkých infraštruktúrnych projektov prepojenia, ktoré už v regióne existujú 

alebo sú plánované. 

Pilier III – Zabezpečenie udržateľnosti v Alpách: chrániť alpské dedičstvo a podporiť 

udržateľné využívanie prírodných a kultúrnych zdrojov (životné prostredie, cezhraničné 

biotopy a biodiverzita). 

Zníženie rizika v dôsledku klimatických zmien s investíciami v oblasti vody (napr. výstavba 

nádrží). 

Podpora alpského poľnohospodárstva v súlade s vyváženým a udržateľným rozvojom. 

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov pomocou zaistenia adekvátneho systému 

monitorovania, poskytovania informácií a riadenia siete Natura 2000 a zabezpečenia trvalo 

udržateľného hospodárenia v prírode. 

Propagácia a dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja alpského hospodárstva a trvalo 

udržateľného využívania alpských zdrojov. 

Väčšia znalosť alpského prostredia – stimuluje spoločný výskum o stave alpskej biodiverzity. 

Vytváranie a posilňovanie makroregionálnych chránených oblastí – vybudovať kapacity 

na implementáciu prístupu k ekosystémom a mapovanie oblastí dôležitých pre zachovanie 

druhov a typov biotopov v prioritných lokalitách s cieľom prepojiť všetky početné chránené 

oblasti v makroregióne prostredníctvom ekologických koridorov. 

Výmena osvedčených postupov medzi riadiacimi orgánmi chránených alpských oblastí. 

Vypracovanie a vykonávanie spoločného havarijného plánu. 

Harmonizácia a uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti biotopov 

a suchozemské biodiverzity − harmonizácia právnych predpisov v oblasti územného 

plánovania, ochrany prírody, životného prostredia a kultúrneho dedičstva s Európskym 

dohovorom o krajine. 

 


