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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o strategiji EU za alpsko regijo 

(2015/2324(INI)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju členov 192, 265(5) in 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije 

(PDEU), 

–  ob upoštevanju Sporočila Komisije o strategiji Evropske unije za alpsko regijo 

(COM(2015)0366), priloženega akcijskega načrta in podpornega analitičnega 

dokumenta, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 

decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 

Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za 

razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o 

Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 

skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta 

(ES) št. 1083/2006 (uredba o skupnih določbah)1,  

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 

decembra 2013 o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno 

sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj2,  

– ob upoštevanju akcijskega načrta z dne 28. julija 2015, priloženega sporočilu o strategiji 

Evropske unije za alpsko regijo (SWD(2015)0147); 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 19. in 20. decembra 2013 o strategiji Evropske 

unije za alpsko regijo, 

– ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 28. julija 2015 o strategiji 

Evropske unije za alpsko regijo (SWD(2015)0147) in ustreznih sklepov Sveta z dne 19. 

in 20. decembra 2013, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 8. oktobra 

2015 o Sporočilu Komisije o strategiji Evropske unije za alpsko regijo 

(COM(2015)0366), 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 3. decembra 2014 z naslovom 

Makroregionalna strategija Evropske unije za Alpe“(CDR 2994/2014), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. julija 2012 o razvoju makroregionalnih strategij 

                                                 
1 UL L 347, 20.12.2013, str. 320. 
2 UL L 347, 20.12.2013, str. 259. 



 

PE580.480v01-00 4/13 PR\1090544SL.doc 

SL 

EU: sedanja praksa in pričakovanja za prihodnost, zlasti v Sredozemlju1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. maja 2013 o makroregionalni strategiji za 

Alpe2; 

– ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o upravljanju makroregionalnih strategij 

(COM(2014)0284), 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta osebja Komisije z dne 26. januarja 2011 z 

naslovom Prispevek regionalne politike k trajnostni rasti v okviru strategije Evropa 

2020 (COM(2011)0017), 

– ob upoštevanju Direktive 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 

2014 o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih 

projektov na okolje, 

– ob upoštevanju Direktive 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 

2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje, 

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2005/370/ES z dne 17. februarja 2005 o sklenitvi 

Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do 

pravnega varstva v okoljskih zadevah, v imenu Evropske skupnosti (Aarhuška 

konvencija), 

– ob upoštevanju uvodne konference o strategiji EU za alpsko regijo, ki je potekala na 

Brdu v Sloveniji 25. in 26. januarja 2016;  

– ob upoštevanju konference z deležniki o strategiji EU za alpsko regijo, ki je potekala v 

Milanu 1. in 2. decembra 2014; 

– ob upoštevanju Sklepa Sveta z dne 26. februarja 1996 (96/191/ES) o sklenitvi 

Konvencije o varstvu Alp (Alpska konvencija); 

– ob upoštevanju zbirnega poročila Komisije o javnem posvetovanju o strategiji EU za 

alpsko regijo; 

– ob upoštevanju mnenj deležnikov, izraženih v politični resoluciji o evropski strategiji za 

alpsko regijo, sprejeti v Grenoblu 18. oktobra 2013; 

– ob upoštevanju študije New Role of Macro-Regions in European Territorial 

Cooperation (Nova vloga makroregij pri evropskem teritorialnem sodelovanju), ki jo je 

januarja 2015 objavil Generalni direktorat Evropskega parlamenta za notranjo politiko 

(tematski sektor B: strukturna in kohezijska politika); 

– ob upoštevanju bele knjige Komisije s 1. aprila 2009 z naslovom Prilagajanje 

podnebnim spremembam: evropskemu okviru za ukrepanje naproti (COM(2009)0147), 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0269. 
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0229. 
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– ob upoštevanju pregleda uspešnosti za raziskave in inovacije za leto 2015, ki ga je 

pripravila Komisija, 

– ob upoštevanju Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Zelena infrastruktura – 

izboljšanje evropskega naravnega kapitala (COM(2013)0249);  

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 

decembra 2013 o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno 

sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj; 

– ob upoštevanju smernic Komisije iz leta 2014 o omogočanju sinergij med Evropskim 

strukturnim in investicijskim skladom, programom Obzorje 2020 in drugimi programi 

Unije na področju raziskav, inovacij in konkurenčnosti, 

– ob upoštevanju Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni 

banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski 

investicijski banki z dne 26. novembra 2014 z naslovom Naložbeni načrt za Evropo 

(COM(2014)0903); 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenj Odbora za zaposlovanje 

in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za promet 

in turizem ter Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0000/2016); 

A. ker je treba okrepiti ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo v celotni Evropski 

uniji, da bi tako spodbudili splošen skladen razvoj; 

B. ker so makroregionalne strategije osnovno orodje za uresničevanje načela teritorialne 

kohezije; 

C. ker makroregionalne strategije predstavljajo model upravljanja na več ravneh, kjer je 

vključevanje deležnikov, ki predstavljajo lokalno, regionalno in nacionalno raven, 

bistveno za uspeh strategij; 

D. ker je trden pristop od spodaj navzgor, ki so ga sprejele regije na alpskem območju, 

pripeljal do priprave Strategije Evropske unije za alpsko regijo (EUSALP), katere 

namen je učinkovito obravnavati izzive, skupne celotni alpski regiji; 

E. ker bo makroregionalna strategija za alpsko regijo vplivala na 80 milijonov ljudi iz 

48 regij v sedmih državah, od katerih je pet držav članic EU (Avstrija, Francija, Italija, 

Nemčija in Slovenija), dve državi pa nista v EU (Lihtenštajn in Švica); 

F. ker ta regija predstavlja medsebojno povezano makroregijo z vprašanji s področja 

okolja, demografije, prometa, turizma in energije in ker bi lahko usklajeno teritorialno 

načrtovanje dalo boljše rezultate in dodano vrednost za teritorialno kohezijo alpskih in 

predalpskih območij; 
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Splošni premisleki 

1. pozdravlja Sporočilo Komisije o strategiji Evropske unije za alpsko regijo in 

spremljajoč akcijski načrt; meni, da je to korak naprej v razvoju regije v skladu ciljem 

strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast; 

2. pozdravlja, da evropski strukturni in investicijski skladi strategiji omogočajo 

potencialno precejšnje vire in širok nabor orodij in možnosti; je seznanjen z 

razpoložljivostjo drugih skladov in instrumentov, povezanih s stebri strategije, 

predvsem programom Obzorje 2020, instrumentom za povezovanje Evrope, programom 

LIFE, programom COSME za mala in srednja podjetja, pri katerih bi morala Komisija 

preučiti morebitno dodano vrednost posebnih zahtev s poudarkom na posameznih 

izzivih za alpsko regijo; 

3. poziva pristojne organe držav članic, naj prilagodijo svoje sprejete operativne programe 

in zagotovijo, da se prihodnji projekti v okviru strategije EUSALP hitro izvajajo ter da 

organi upravljanja pri izvajanju operativnih programov upoštevajo prednostne naloge 

strategije EUSALP (npr. z namenskimi razpisi, dodatnimi točkami ali namenskimi 

postavkami v proračunu); 

4. vztraja, da mora biti Evropski parlament vključen v upravljavske organe strategije 

EUSALP; 

5. poziva k dejavni vlogi Komisije v fazi izvajanja strategije EUSALP; 

6. poziva, naj Komisija oceni izvajanje strategije EUSALP po nepristranskih merilih in z 

merljivimi kazalniki; 

7. podpira strateško načrtovanje med mestnimi in alpskimi območji, da bi spodbujali 

povezovanje v mreže in skupne cilje v usklajenem okviru politike (na primer glede 

obnovljive energije, socialnega varstva, logistike ter poslovnih in družbenih inovacij); 

8. vztraja, da bi morali imeti lokalni in regionalni organi vodilno vlogo v političnih 

organih upravljanja ter v operativnih, tehničnih in izvajalskih organih strategije, pri 

čemer je treba v celoti spoštovati načeli subsidiarnosti in upravljanja na več ravneh; 

Gospodarska rast in inovacije 

9. poziva Evropsko investicijsko banko, naj v sodelovanju s Komisijo preuči možnost 

vzpostavitve naložbene platforme za alpsko regijo, ki bi omogočala mobilizacijo 

sredstev iz javnih in zasebnih virov; poziva k pripravi nabora projektov za regijo, ki bi 

pritegnili vlagatelje; 

10. meni, da  bi lahko s pomočjo inovacij in novih tehnologij, ki jih vodijo strategije 

pametne specializacije in se financirajo iz obstoječih virov financiranja EU (npr. 

Evropskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega socialnega sklada, programa 

COSME, programa Obzorje 2020 in programa Erasmus+), ustvarili kakovostna delovna 

mesta in spodbudili ustanavljanje in nadgradnjo malih in srednjih podjetij ter njihovo 

povezovanje, s čimer bi lahko tudi zaobrnili trend upadanja števila prebivalstva na 

alpskih območjih; 
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11. spodbuja povezovanje in sodelovanje med javnimi in zasebnimi podjetji, univerzami, 

raziskovalnimi inštituti in drugimi ustreznimi deležniki, da bi spodbujali inovacije in 

omogočili izkoriščanje sinergij med alpskimi in predalpskimi območji; meni, da bi 

morali predvideni ukrepi temeljiti na nacionalnih in regionalnih strategijah raziskav in 

inovacij za pametno specializacijo, da bi tako zagotovili učinkovitejše in uspešnejše 

naložbe; 

12. poudarja, da bi morala makroregionalna strategija za Alpe zaščititi ohranjanje oblik 

tradicionalne gospodarske dejavnosti ter spodbujati inovacije in razvijanje novih pobud 

na tem področju; 

13. poudarja, da je sodelovanje med regijami nujno za nadaljnji razvoj turizma v širši regiji; 

spodbuja oblikovanje strategij za turizem, ki temeljijo na trajnosti in inovacijah; 

14. podpira diverzifikacijo turistične ponudbe na načine, kot so turistični tematski parki in 

poti, vinski in kulinarični turizem ter športni turizem, s čimer bi podaljšali turistično 

sezono, povečali konkurenčnost turističnih destinacij ter spodbujali nove turistične 

dejavnosti, ki so bolje prilagojene podnebnim spremembam; 

15. opozarja, da je pomembno spodbujati razvijanje trajnostnih turističnih dejavnosti na 

predalpskih območjih z jezeri; 

Mobilnost in povezanost 

16. poudarja, da je pomembno izboljšati prometno in energetsko povezanost med 

sodelujočimi državami, skupaj z lokalnim, regionalnim in čezmejnim prometom in 

intermodalnimi povezavami z zaledjem, tudi da bi pritegnili nove prebivalce; 

17. poudarja pomen povezovanja prometnih poti z drugimi deli Evrope in pomen 

medsebojne povezanosti s koridorji TEN-T; sodelujoče države poziva, naj svoja 

prizadevanja osredotočijo na izvajanje projektov, vključenih v sedanje omrežje TEN-T;  

18. opozarja na pomanjkanje učinkovitih povezav z gorskimi območji; poziva Komisijo in 

države članice, naj omogočijo boljše povezave na lokalni ravni, s čimer bi okrepili 

kohezijo in izboljšali kakovost življenja na teh območjih ter spodbudili ponovno 

naseljevanje; 

19. podpira razvijanje inovativnih oblik lokalnega prevoza na zahtevo, tudi glede na 

možnosti za souporabo na tem področju; 

20. opozarja na pomanjkanje učinkovitih digitalnih povezav na gorskih območjih; poziva 

Komisijo in države članice, naj omogočijo boljše povezave na lokalni ravni, s čimer bi 

izboljšali kakovost življenja in spodbujali razvijanje novih dejavnosti ter ustvarjanje 

zaposlitvenih možnosti na teh območjih, pa tudi spodbujali ponovno naseljevanje; 

21. poudarja pomen javnih naložb na gorskih območjih, da bi ublažili nedelovanje trga pri 

zagotavljanju digitalne povezanosti na teh območjih; poziva Komisijo, naj predlaga 

konkretne rešitve za to vprašanje;  
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Okolje in energija 

22. poudarja, da je pomembno zaščititi biotsko raznovrstnost v alpski regiji, ter poziva k 

skupnim prizadevanjem za uvajanje inovativnih ukrepov za ohranjanje okolja in 

zmanjšanje onesnaženja; 

23. poudarja, da je treba razviti nove strategije za boj proti onesnaženosti zraka in 

podnebnim spremembam v predalpskih regijah; 

24. poudarja, da je pomembno podpirati razvoj najučinkovitejše obnovljive energije v 

regiji, od vodne do sončne in vetrne energije ter trajnostno uporabo gozdnega lesa; 

25. sodelujoče države poziva, naj si skupaj prizadevajo za izvajanje prostorskega 

načrtovanja in celostnega teritorialnega upravljanja, k čemur naj vključijo več 

deležnikov (nacionalne, regionalne in lokalne organe, raziskovalno skupnost, nevladne 

organizacije itd.) iz regije; 

26. poziva k nadaljnji krepitvi sodelovanja in opravljanju dela v okviru svetovne službe za 

spremljanje ledenikov glede na nedavne odločitve konference COP 21 v Parizu ter 

strategijo, ki jo je treba uresničevati po njej; 

27. sodelujoče države poziva, naj si še naprej prizadevajo za povečanje raznolikosti virov za 

oskrbo z energijo ter v mešanici virov za proizvodnjo energije razvijajo razpoložljive 

obnovljive vire, kot sta sončna in vetrna energija; poudarja trajnost in konkurenčnost 

hidroelektrarn; sodelujoče države poziva, naj prispevajo k vzpostavitvi dobro delujočih 

omrežij električne infrastrukture v makroregiji; 

28. poudarja, da se bo z večjo raznolikostjo virov za oskrbo z energijo izboljšala energetska 

varnost makroregije, poleg tega pa bo to prineslo več konkurence in s tem pomembne 

koristi za gospodarski razvoj regije; 

29. podpira naložbe v energetsko infrastrukturo za proizvodnjo in prenos električne energije 

in plina v skladu z omrežjem TEN-E in ob izvajanju konkretnih projektov, navedenih v 

seznamu projektov, ki so v interesu Energetske skupnosti; 

30. naroči predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 

nacionalnim in regionalnim parlamentom držav, vključenih v Strategijo Evropske unije 

za alpsko regijo (Franciji, Italiji, Švici, Lihtenštajnu, Avstriji, Nemčiji in Sloveniji). 
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OBRAZLOŽITEV 

 

Na pobudo alpskih regij ob koncu leta 2011 je Evropski svet decembra 2013 pozval Komisijo, 

naj predstavi strategijo EU za alpsko regijo (EUSALP). Komisija je tako v juliju 2015 

predstavila akcijski načrt strategije. 

Gre za četrto makroregionalno strategijo EU, ki lahko izkoristi izkušnje strategij Evropske 

unije za regijo Baltskega morja, Podonavje in jadransko-jonsko regijo.  

Makroregionalne strategije so do sedaj nastajale z medvladnimi pobudami na območjih naše 

celine, ki so bila dolgo ločena zaradi vojn in železnih zaves, njihov cilj pa je bil ponovno 

institucionalno in gospodarsko sodelovanje teh območij.  

Strategije je omogočil cilj o teritorialni koheziji, vključen v Lizbonsko pogodbo, zato bi 

morale biti bolj prisotne v metodologiji Unije, saj imajo izjemno sposobnost strateškega 

ozemeljskega načrtovanja od spodaj navzgor, za razliko od tradicionalnih pristopov Komisije 

od zgoraj navzdol, na primer prek instrumentov, kot je Espon. 

Zatorej bi bilo treba Evropsko komisijo bolj vključiti tako v začetno fazo makroregionalne 

strategije kot v fazo načrtovanja in programiranja, zlasti pa v fazo izvajanja in usklajevanja z 

drugimi strategijami in s splošno politiko teritorialne kohezije Unije. Prav tako bi treba v 

začetno fazo sprejemanja strategije ter v fazo nadzorovanja doseženih rezultatov uradno 

vključiti tudi Evropski parlament v vlogi sozakonodajalca,  

saj si ni mogoče predstavljati, da se ne bi v pomembne razvojne strategije Unije, ki vplivajo 

na njeno prihodnost in porabo materialnih in projektnih virov in ki se postopno širijo po 

dobršnem delu celine (Baltik, Donava, Jadran, Alpe ter nove pobude od Atlantika do 

Sredozemlja ter na gorskih območjih), neposredno vključili subjekti, ki so demokratično 

odgovorni za zakonodajno pobudo in upravljanje Unije ter imajo demokratično legitimnost 

volivcev.  

Potrebna je torej drugačna opredelitev postopkov za začetek, odobritev, izvajanje in naknadno 

usklajevanje makroregionalnih strategij z drugimi politikami Unije, prek zakonodajnega akta, 

ki naj opredeljuje tudi okvir, v katerem se bodo v prihodnosti izvajale tudi že odobrene 

strategije. 

Zakonodajni okvir bi moral na podlagi načel subsidiarnosti in sorazmernosti tudi boljše 

razčleniti  

sistem upravljanja obstoječih in bodočih strategij. Nacionalni organi ter organi Unije bi 

morali imeti pomembnejšo vlogo v fazi pobude in usklajevanja, nadzora in podpore, medtem 

ko bi treba upravljanje projektov in njihovo izvajanje prepustiti regionalnim in lokalnim 

organom, ki morajo biti dejanski izvajalci teritorialnih in razvojih politik od spodaj navzgor. 

Strategija EUSALP se odvija v okolju, ki že pozna različne oblike sodelovanja v regiji, na 

primer program Alpski prostor, Alpsko konvencijo ter različne čezmejne programe 

INTERREG. EUSALP vključuje 48 regij in 7 držav, od katerih je 5 članic EU (Italija, 

Francija, Slovenija, Avstrija in Nemčija) in dve državi nečlanici (Švica in Lihtenštajn). 

Regija, ki ima 80 milijonov prebivalcev, je zelo privlačna s človeškega, naravnega, 
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gospodarskega in kulturnega vidika. Za zgodovino tega območja so značilne delitve in vojne 

zaradi alpskih meja, pa tudi nastanek in razvoj držav na teh mejah. Alpske doline in gorski 

predeli so del neločljivega naravnega in človeškega sistema. Njihova soodvisnost je 

zaznamovala vso zgodovino tega območja. Gospodarski razvoj dolin so omogočili vodni in 

geološki viri v gorah, medtem ko so veliki demografski bazeni v dolinah omogočili bogat 

turistični razvoj številnih alpskih območij. Vendar so težave na področju prometne in 

logistične povezanosti pogosto zaznamovale razvoj gorskih območij. Poleg tega je danes 

alpska makroregija zelo izpostavljena posledicam podnebnih sprememb,  zato se morajo javni 

organi na podlagi načela subsidiarnosti soočiti z njenimi gospodarskimi in ekološkimi izzivi. 

Junckerjeva Komisija je sklenila, da spodbudi naložbe z investicijskim načrtom in s pomočjo 

Evropskega sklada za strateške naložbe. Za države v regiji je to priložnost, da začnejo ali 

dokončajo skupne naložbe. EUSALP daje možnost, da se strateške naložbe uporabijo v korist 

celotne regije. Potencial alpske regije je zelo velik in se lahko razvije s skupnimi projekti 

držav in regij alpskega območja, s poglavitnim sodelovanjem lokalnih organov ter vseh javnih 

in zasebnih akterjev v regiji. Komisija bo morala v sodelovanju z EIB in drugimi 

mednarodnimi akterji pri izvajanju strategije opraviti posebno nalogo usmerjanja in podpore.  

V zvezi s tem daje strategija EUSALP državam v regiji možnost, da investirajo v skupne 

projekte, ki imajo evropsko in ne le medregionalno razsežnost.  Tako se lahko razvijejo nove 

oblike upravljanja na več ravneh, od regije do evropskih institucij.  

Parlament ima kot sozakonodajalec na področju kohezijske politike pomembno vlogo v fazi 

priprave in uresničevanja strategije. 

Ker so v EUSALP prisotna gorska območja z nizko uporabo virov (notranja območja) in 

doline z visoko proizvodno koncentracijo, je potrebno uresničevanje integriranih ekonomskih 

strategij. Te strategije so skladne s cilji programskega načrtovanja evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov za obdobje 2014–2020, zlasti z inovacijskimi načeli ter načeli strategije 

pametne specializacije. 

Strategija EUSALP se ne prekriva z obstoječim medregionalnim in čezmejnim sodelovanjem, 

ampak mu daje dodano vrednost. Gre za uresničitev skupnih ciljev celega območja, v skladu z 

velikimi evropskimi cilji iz strategije Evropa 2020 na področju trajnostnega razvoja, okolja in 

energije, zato je treba pripraviti in izvesti projekte makroregionalne razsežnosti. 

Regionalni organi lahko v okviru EUSALP pripravijo projekte od spodaj navzgor v skladu z 

zahtevami območja, uskladitev regij pa mora potekati na evropski ravni, v dogovoru z 

evropskimi institucijami. 

Prednostne naloge in predlogi  

Po mesecih razprav z zainteresiranimi udeleženci za strategijo na ravni EU, nacionalni, 

regionalni in lokalni ravni v zadevnih državah so bile izpostavljene naslednje prednostne 

razvojne naloge, zamisli in predlogi:  

Steber I - Izboljšanje konkurenčnosti, blaginje in kohezije Alpske regije 

Razvijanje inovativnih zmožnosti MSP na alpskem območju, z uporabo strategij za pametno 

rast zainteresiranih držav in regij, ki bi jih bilo treba uskladiti; 

Razvijanje pristopa za razvoj alpskih območij, ki naj temelji na potrebah območja; 
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Razvijanje sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem makroregije, zlasti na strateških 

področjih strategije;  

Trajnostni in konkurenčni turizem (diverzificirana turistična ponudba, upravljanje 

trajnostnega in odgovornega turizma); 

Diverzifikacija ponudbe in turističnih proizvodov za premagovanje sezonskosti - 

čeznacionalne tematske poti, ovrednotenje naravne in kulturne dediščine s pomočjo turizma, 

izgradnja nove turistične infrastrukture (na primer tematski parki), označevanje turističnih 

proizvodov in storitev z blagovnimi znamkami makroregije, promocija regije na svetovnih 

trgih, promocija za določene ciljne skupine (na primer starejši, ali kongresni in poslovni 

turizem), umestitev regije kot destinacije za vse letne čase; 

Višja kakovost in inovacije v turizmu - TIC, izobraževanje, tehnološki prenosi, mrežno 

povezovanje komercialnih subjektov, grozdi, izmenjava primerov dobre prakse, povezovanje 

sektorjev lokalnega kmetijstva, turizma in preskrbe s hrano, inovativna promocija/trženje; 

Ovrednotenje in ohranjanje izjemnega jezerskega sistema alpskih in predalpskih dolin severno 

in južno od gorske verige; 

Povezovanje velike obstoječe športne infrastrukture v makroregiji, da se omogoči skupna 

uporaba in odvijanje velikih športnih dogodkov; 

Boljša dostopnost turističnih proizvodov in storitev - boljša specifična znanja in storitve, 

usposabljanje osebja, promocija in razpoložljivost informacij, sodelovanje za boljše gibanje 

turistov, harmonizacija nacionalnih statističnih sistemov, da se omogoči ocena učinka 

bodočega sektorskega načrtovanja in določitve politik; 

Učinkovitejša uporaba sredstev EU - boljši dostop do financiranja novih podjetij ter 

inovativnih in trajnostnih MSP, usmerjenih v raziskave in strategijo za pametno rast; 

Mreže grozdov in podjetij v trajnostnem turizmu; 

Poklicno usposabljanje in razvijanje podjetniških sposobnosti v turističnem sektorju; 

Vključevanje projektov EUSALP v operativne regionalne in nacionalne programe, ki se 

financirajo iz ESRR, ovrednotenje združevanja regionalnih programov, ki se financirajo iz 

evropskih strukturnih in investicijskih skladov, s programi neposrednega dostopa, zlasti 

Obzorje 2020, na primer prek instrumentov, kot je pečat odličnosti, na makroregionalni ravni; 

Razvijanje javnih in zasebnih makroregionalnih raziskovalnih mrež za nastanek projektov v 

okviru strategije EUSALP; 

Podpora makroregionalnim projektom za univerzitetno izmenjavo, tudi prek skladov za 

pomoč obstoječim evropskim programom, kot je ERASMUS; 

Steber II - Zagotavljanje dostopa in povezav vsem prebivalcem alpske regije (čezmejni 

promet, intermodalne povezave z notranjostjo) 

Izgradnja italijansko-francoskega in italijansko-avstrijskega koridorja ter popolna 

izkoriščenost že dokončanega italijansko-švicarskega koridorja in povezanost z njim, da se 

boljše povežeta sever in jug Evrope; – 
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Sistematična krepitev prometne infrastrukture z obnovo ali izgradnjo nove infrastrukture za 

povezovanje velikih osi, konkurenčnost na trgu prometnih storitev v skladu s predpisi EU; 

Razvijanje inovativnih sistemov za podporo javnemu ali skupnemu prevozu in povečanje 

privlačnosti javnega prevoza v vseh prevoznih modulih; 

Izvajanje javno–zasebnih partnerstev v prometu; 

Dolgoročno načrtovanje programov prometne varnosti, zlasti v cestnem prometu; 

Razvijanje inovativnih in usklajenih sistemov za upravljanje mejnih prehodov; 

Študije izvedljivosti o integriranih tarifnih sistemih za mejne prehode in prevoz na tem 

območju; 

Izboljšanje povezav morskih pristanišč iz omrežja TEN-T z zaledjem ter uveljavitev razvoja 

intermodalnosti v Alpski regiji; 

Razvijanje inovativnih sistemov za logistiko, zlasti v povezavi z razvojem čezmejnega 

trgovanja; 

Zmanjšanje odmaknjenosti območjih v notranjosti in najbolj oddaljenih območij z 

izboljšanjem dostopa do energetskih in prevoznih storitev; 

Razvijanje mrežne energetske infrastrukture; 

Dokončanje, racionalizacija in harmonizacija omrežja IKT, zlasti na čezmejnih območjih;  

Povezovanje intermodalnih in logističnih dejavnosti/storitev v vsej regiji;  

Izboljšanje dostopa do gorskih predelov z inovativnimi sistemi, ki naj temeljijo tudi na 

strategijah pametne specializacije držav in regij na tem območju; 

Uskladitev velikih obstoječih ali načrtovanih infrastrukturnih projektov za medsebojno 

povezovanje v regiji; 

Steber III - Zagotavljanje trajnosti v Alpah Varovanje alpske dediščine in spodbujanje 

trajnostne uporabe naravnih in kulturnih virov (okolje, čeznacionalni celinski habitati in 

biotska raznovrstnost); 

Zmanjšanje tveganja zaradi podnebnih sprememb z naložbami v vodni sektor (na primer 

izgradnja bazenov); 

Pomoč alpskemu kmetijstvu ob spoštovanju uravnoteženega in trajnostnega razvoja; 

Varovanje in ponovna vzpostavitev biotske raznovrstnosti in ekosistemov z zagotavljanjem 

ustreznega nadzora, informiranja in upravljanja mreže Natura 2000 in trajnostnega upravljanja 

narave; 

Spodbujanje in uresničevanje trajnostnega razvoja alpskega gospodarstva in trajnostne 

uporabe alpskih virov; 

Boljše poznavanje alpskega okolja s spodbujanjem skupnih raziskav o stanju alpske biotske 

raznovrstnosti; 
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Oblikovanje in krepitev makroregionalnih zaščitenih območij - krepitev zmogljivosti dostopa 

do ekosistemov in kartografiranje območij, ki so pomembna za ohranjanje vrst in habitatov na 

prednostnih območjih, da bi se prek ekoloških koridorjev povezala vsa številna zaščitena 

območja v makroregiji; 

Izmenjava najboljših praks med organi, ki upravljajo zaščitena alpska območja; 

Izdelava in izvajanje skupnega načrta za nujno ukrepanje; 

Harmonizacija in izvajanje nacionalnih zakonov glede kopenskih habitatov in biotske 

raznovrstnosti - harmonizacija predpisov na področju urbanističnega načrtovanja, varstva 

narave, okolja in kulturne dediščine z Evropsko konvencijo o krajini. 


