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Euroopan parlamentti, joka
–

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 192 artiklan,
265 artiklan 5 kohdan ja 174 artiklan,

–

ottaa huomioon 28. heinäkuuta 2015 annetun komission tiedonannon Alppien aluetta
koskevasta Euroopan unionin strategiasta (COM(2015)0366) sekä siihen liittyvän
toimintasuunnitelman ja analyysiasiakirjan (SWD(2015)0147),

–

ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa,
koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan
meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja
kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/20131 (yhteisiä säännöksiä koskeva asetus),

–

ottaa huomioon Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan
aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä 17. joulukuuta 2013 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/20132,

–

ottaa huomioon eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) annetun
asetuksen (EY) N:o 1082/2006 muuttamisesta tällaisten yhtymien perustamisen ja
toiminnan selkeyttämiseksi, yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi 17. joulukuuta
2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1302/20133,

–

ottaa huomioon 19. ja 20. joulukuuta 2013 annetut neuvoston päätelmät Alppien aluetta
koskevasta Euroopan unionin strategiasta,
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–

ottaa huomioon 8. lokakuuta 2015 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
lausunnon Alppien aluetta koskevaa Euroopan unionin strategiaa koskevasta komission
tiedonannosta1,

–

ottaa huomioon 3. joulukuuta 2014 annetun alueiden komitean lausunnon Alppien
aluetta koskevasta Euroopan unionin makroaluestrategiasta2,

–

ottaa huomioon 3. heinäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman EU:n
makroaluestrategioiden kehityksestä: nykyiset käytännöt ja tulevaisuudennäkymät
erityisesti Välimeren alueella3,

–

ottaa huomioon 23. toukokuuta 2013 antamansa päätöslauselman Alppeja koskevasta
makroaluestrategiasta4,

–

ottaa huomioon 20. toukokuuta 2014 Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle annetun komission kertomuksen
makroaluestrategioiden hallintotavasta (COM(2014)0284),

–

ottaa huomioon 26. tammikuuta 2011 annetun komission tiedonannon aluepolitiikan
panoksesta Eurooppa 2020 -strategian mukaisessa kestävässä kasvussa
(COM(2011)0017),

–

ottaa huomioon tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten
arvioinnista ja direktiivin 2011/92/EU muuttamisesta 16. huhtikuuta 2014 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/52/EU,

–

ottaa huomioon tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista
27. kesäkuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2001/42/EY,

–

ottaa huomioon 17. helmikuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/370/EY tiedon
saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja
vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen tekemisestä
Euroopan yhteisön puolesta (Århusin yleissopimus),

–

ottaa huomioon Brdossa Sloveniassa 25. ja 26. tammikuuta 2016 pidetyn Alppien
aluetta koskevan Euroopan unionin strategian aloituskonferenssin,

–

ottaa huomioon Innsbruckissa 17. syyskuuta 2014 pidetyn Alppien aluetta koskevaa
Euroopan unionin strategiaa käsitelleen sidosryhmien konferenssin,

–

ottaa huomioon Milanossa 1. ja 2. joulukuuta 2014 pidetyn Alppien aluetta koskevaa
Euroopan unionin strategiaa käsitelleen sidosryhmien konferenssin,

–

ottaa huomioon 26. helmikuuta 1996 tehdyn neuvoston päätöksen (96/191/EY) Alppien
suojelua koskevan yleissopimuksen solmimiseksi (Alppeja koskeva yleissopimus),
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–

ottaa huomioon komission laatiman yhteenvedon Alppien aluetta koskevaa Euroopan
unionin strategiaa koskevasta julkisesta kuulemisesta,

–

ottaa huomioon Grenoblessa 18. lokakuuta 2013 hyväksyttyyn Alppien aluetta
koskevan eurooppalaisen strategian kehittämistä käsittelevään poliittiseen
päätöslauselmaan sisältyvät sidosryhmien näkemykset,

–

ottaa huomioon parlamentin sisäasioiden pääosaston (osasto B – rakenne- ja
koheesiopolitiikka) tammikuussa 2015 julkaiseman tutkimuksen makroalueiden uudesta
roolista Euroopan alueellisessa yhteistyössä (”New Role of Macro-Regions in European
Territorial Cooperation”),

–

ottaa huomioon 1. huhtikuuta 2009 julkaistun komission valkoisen kirjan
”Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: kohti eurooppalaista toimintakehystä”
(COM(2009)0147),

–

ottaa huomioon komission innovaatiounionin tulostaulun vuodeksi 2015,

–

ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aiheesta ”Vihreä infrastruktuuri (GI)
– Euroopan luonnonpääoman parantaminen” (COM(2013)0249),

–

ottaa huomioon komission vuonna 2014 antaman ohjeen ”Enabling synergies between
European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research,
innovation and competitiveness-related Union programmes”,

–

ottaa huomioon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille,
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan
investointipankille 26. marraskuuta 2014 annetun komission tiedonannon Euroopan
investointiohjelmasta (COM(2014)0903),

–

ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–

ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden
valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden
valiokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan sekä maatalouden ja maaseudun
kehittämisen valiokunnan lausunnot (A8-0226/2016),

A.

katsoo, että sopusointuisen kehityksen edistämiseksi on lujitettava taloudellista,
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koko EU:ssa;

B.

toteaa, että makroaluestrategiat ovat tällä hetkellä keskeinen keino taloudellista,
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevan tavoitteen edistämiseksi; toteaa,
että näitä strategioita tuetaan kolmen kiellon periaatteen mukaisesti eli ei uusia
säädöksiä, ei uutta rahoitusta eikä uusia toimielimiä;

C.

toteaa, että Alppien aluetta koskeva makroaluestrategia voi auttaa kääntämään
taloudellisen taantuman suunnan investoinneilla, jotka kohdistuvat tutkimukseen,
innovointiin sekä yrittäjyyden tukemiseen siten, että otetaan huomioon alueen
ainutlaatuiset ominaisuudet ja arvot;

D.

toteaa, että makroalueellisten strategioiden tavoitteeksi olisi asetettava eri alueiden
yhteisten tavoitteiden saavuttamisen parantaminen vapaaehtoisuuteen ja koordinointiin
perustavalla tavalla, joka ei aiheuta lisäsääntelyä;

E.

ottaa huomioon, että ilmastonmuutos etenee Alppien alueella maailmanlaajuista
keskiarvoa nopeammin ja aiheuttaa siten entistä useammin luonnonkatastrofeja, kuten
lumivyöryjä ja tulvia;

F.

toteaa, että makroaluestrategioiden tavoitteena on resurssien määrittäminen ja alueiden
yhteisen kehityspotentiaalin hyödyntäminen;

G.

toteaa, että makroaluestrategiat edustavat monitasoisen johtamisen mallia, jossa
paikallista, alueellista ja kansallista tasoa edustavien sidosryhmien osallistuminen on
olennaisen tärkeää strategioiden onnistumisen kannalta; toteaa, että eri makroalueiden
välistä yhteistyötä olisi edistettävä, jotta parannetaan toimintapolitiikkojen
johdonmukaisuutta unionin tavoitteiden mukaisesti;

H.

toteaa, että makroaluestrategioiden avulla voidaan edistää rajatylittävien strategioiden ja
kansainvälisten hankkeiden kehittämistä koko aluetta hyödyttävien yhteistyöverkostojen
luomiseksi;

I.

katsoo, että Alppien alueen alueelliset identiteetit ja kulttuuriperintö sekä erityisesti
kansankulttuurit ja -perinteet tarvitsevat erityistä suojelua;

J.

ottaa huomioon, että Alppien alueiden hyväksymä alhaalta ylöspäin suuntautuva vahva
lähestymistapa on johtanut Alppien aluetta koskevan Euroopan unionin strategian
kehittämiseen, ja toteaa, että strategialla pyritään vastaamaan tehokkaasti koko Alppien
alueen yhteisiin haasteisiin;

K.

ottaa huomioon, että Alppien alueella on tärkeä rooli jäsenvaltioiden talouskehityksen
kannalta ja että se tuottaa lukuisia ekosysteemipalveluita läheisille kaupunki- ja
kaupunkiseutualueille;

L.

ottaa huomioon, että Alppien aluetta koskeva makrostrategia vaikuttaa noin
80 miljoonaan ihmiseen 48 alueella seitsemässä maassa, joista viisi (Italia, Itävalta,
Ranska, Saksa ja Slovenia) on EU:n jäsenvaltioita ja kaksi EU:n ulkopuolisia maita
(Liechtenstein ja Sveitsi);

M.

toteaa, että Alppien aluetta koskevan EU:n strategian on sovitettava yhteen ympäristön
kestävyys ja talouskehitys luonnonympäristöalueella, joka on myös huomattava
matkailukohde;

N.

ottaa huomioon, että väestökato on joidenkin Alppien alueiden suurin ongelma ja
etteivät useimmat Alppien alueen asukkaat voi ansaita elantoaan ainoastaan Alpeille
suuntautuvasta matkailusta, minkä vuoksi heidän on jatkettava maatalouden,
metsätalouden ja muiden ympäristöystävällisten teollisuudenalojen ja palveluiden
kehittämistä;

O.

toteaa, että strategiaan kuuluvien alueiden välillä on huomattavia eroja, minkä vuoksi
politiikan ja sektoreiden toimintaa on tarpeen koordinoida sekä eri alueiden kesken
(horisontaalisesti) että yksittäisten alueiden sisällä (vertikaalisesti);

P.

ottaa huomioon, että Alppien alueella on ainutlaatuisia maantieteellisiä ja luonnollisia
ominaispiirteitä ja että se on toisiinsa liittyvistä alueista muodostuva makroalue ja
kauttakulkualue, jolla on huomattava kasvupotentiaali; ottaa huomioon, että tarvitaan
erityisiä vastauksia haasteisiin, jotka aiheutuvat ympäristöön, väestökehitykseen,
liikenteeseen, matkailuun ja energiaan liittyvistä ongelmista sekä kausiluontoisuudesta
ja monialaisuudesta; toteaa, että koordinoidulla aluesuunnittelulla voitaisiin saavuttaa
parempia tuloksia sekä edistää Alppien ja Alppien laitamilla sijaitsevien alueiden
alueellista yhteenkuuluvuutta;

Q.

toteaa, että Alppien alue toimii Euroopan ”vesitornina” ja että vuorten juurilla
sijaitsevat alueet saavat kesäisin jopa 90 prosenttia vedestään Alpeilta; ottaa huomioon
vesivarojen merkityksen vesivoiman tuotannon, viljelymaiden kastelun, metsien
kestävän hallinnan, luonnon monimuotoisuuden ja maiseman säilyttämisen sekä
juomaveden saannin kannalta; pitää olennaisen tärkeänä, että Alppien jokien vedenlaatu
ja matala vedenkorkeus säilytetään ja löydetään oikeanlainen tasapaino paikallisen
väestön etujen ja ympäristöä koskevien tarpeiden välillä;

R.

toteaa, että Alppien aluetta halkovat rajat ja että näiden esteiden purkaminen on
välttämätöntä tämän alueen yhteistyölle, henkilöiden, palvelujen, tavaroiden ja pääoman
vapaalle liikkuvuudelle ja siten taloudelliselle, sosiaaliselle ja ekologiselle
vuorovaikutukselle; toteaa, että Alppien aluetta koskeva strategia tarjoaa myös
mahdollisuuden vahvistaa rajatylittävää yhteistyötä, luoda ihmisiä ja taloudellista
toimintaa yhdistäviä siteitä ja verkostoja sekä purkaa siten rajoja ja näiden luomia
esteitä;

S.

ottaa huomioon, että komissio korostaa Alppien aluetta koskevasta EU:n strategiasta
antamassaan tiedonannossa, että Alppien läpi kulkevan liikenteen vaikutuksia on
vähennettävä Alppien ekologisen perinnön säilyttämiseksi ja että on tärkeää panna
täytäntöön strategia, jolla saadaan aikaan entistä terveellisempi ja paremmin säilynyt
elinympäristö alueen asukkaille;

T.

ottaa huomioon, että henkilöiden vapaa liikkuvuus on perusoikeus ja välttämätöntä
erityisesti raja-alueilla taloudellisen, sosiaalisen, alueellisen ja ympäristöllisen
yhteenkuuluvuuden sekä vahvan ja kestävän kilpailukyvyn tavoitteiden sekä
tasaveroista työllistymismahdollisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi;

U.

ottaa huomioon, että Alppien aluetta koskeva EU:n strategia kattaa sen ytimessä
sijaitsevat vuoristoalueet ja Alppien laitamilla sijaitsevat alueet, mukaan lukien
suurkaupunkialueet, joita yhdistävät tiivis vuorovaikutus ja toiminnalliset suhteet, mikä
vaikuttaa taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kehitykseen;

V.

toteaa, että alueen suojellut ekosysteemit ja palvelut voivat tarjota perustan laajalle
taloudelliselle toiminnalle siten, että korostetaan maa- ja metsätaloutta, matkailua ja
energiataloutta ja otetaan huomioon alueen kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen;

W.

ottaa huomioon, että Alppien aluetta koskeva Euroopan unionin strategia voi
ensimmäisenä vuoristoalueiden makroaluetason strategiana toimia mallina ja
inspiraation lähteenä muille EU:n vuoristoalueille;

X.

toteaa, että EU:n aiemmat makroaluestrategiat ovat osoittaneet tämänkaltaiset
yhteistyöjärjestelyt onnistuneiksi ja antaneet arvokasta kokemusta uusien
makroaluestrategioiden laatimista varten;

Yleisiä huomioita ja hallinto
1.

pitää myönteisenä komission tiedonantoa Alppien aluetta koskevasta Euroopan unionin
strategiasta sekä siihen liittyvää toimintasuunnitelmaa; katsoo tämän olevan askel
eteenpäin kyseisen alueen kehittämiseksi Eurooppa 2020 -strategian älykästä, kestävää
ja osallistavaa kasvua koskevan tavoitteen mukaisesti; huomauttaa, että strategialla ja
toimintasuunnitelmalla voi olla merkittävä rooli alueen väestökadon ja erityisesti
nuorison poismuuton ehkäisemisessä;

2.

korostaa Alppeja koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta saatua arvokasta
kokemusta, jossa yhdistyvät taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöä koskevat intressit;
kehottaa osallistujamaita noudattamaan saavutettuja sopimuksia ja ylläpitämään
voimakasta sitoutumista Alppien kestävään kehitykseen ja suojeluun;

3.

suhtautuu myönteisesti siihen, että Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI)
tarjoavat strategialle mahdollisesti huomattavia resursseja sekä monenlaisia välineitä ja
vaihtoehtoja; kehottaa parantamaan synergioita ERI-rahastojen ja muiden strategian
pilareiden kannalta merkittävien rahastojen ja välineiden, kuten Horisontti 2020 ohjelman, Verkkojen Eurooppa -välineen, Life-ohjelman, yritysten kilpailukykyä ja pkyrityksiä koskevan COSME-ohjelman, Interregin Alppeja koskevan ohjelman ja
Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) välisen koordinoinnin ja
täydentävyyden edistämiseksi; toteaa, että komission olisi tutkittava, tuottaisivatko näitä
rahastoja ja välineitä koskevat Alppien alueen erityishaasteisiin keskittyvät
ehdotuspyynnöt mahdollisesti lisäarvoa;

4.

kehottaa komissiota sekä kansallisia, alueellisia ja paikallisia elimiä, jotka vastaavat
ERI-rahastojen ohjelmien valmistelusta, hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta,
korostamaan makroalueellisten hankkeiden ja toimien merkitystä; odottaa yhteistyön
lisääntyvän Alppien kannalta merkittävien EU:n toimintapolitiikkojen, ohjelmien ja
strategioiden koordinoinnin tuloksena ja kehottaa Euroopan komissiota valvomaan
kyseisten ohjelmien soveltamista käytäntöön päällekkäisyyksien välttämiseksi sekä
täydentävyyden ja lisäarvon maksimoimiseksi; kehottaa lisäksi komissiota
varmistamaan, että asiaankuuluvat asiakirjat ovat helposti sekä Euroopan kansalaisten
että jäsenvaltioiden instituutioiden saatavilla, jotta menettely, jota noudatetaan, olisi
täysin avoin;

5.

muistuttaa kolmen kiellon periaatteen merkityksestä, sillä makroalueet ovat kehyksiä,
joiden perustana on EU:n eri rahoitusvälineiden välisten yhteistyöaloitteiden ja
synergioiden tuottama lisäarvo;

6.

kehottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia ja osallistuvia alueita
yhdenmukaistamaan mahdollisuuksien mukaan kansallisia ja alueellisia
toimintapolitiikkojaan ja rahoitusjärjestelyjään Alppien aluetta koskevan EU:n
strategian toimien ja tavoitteiden kanssa; kehottaa niitä lisäksi mukauttamaan
hyväksyttyjä toimenpideohjelmiaan sen varmistamiseksi, että strategiaan kuuluvat
tulevat hankkeet toteutetaan viipymättä ja että niitä hallinnoivat viranomaiset ottavat
asianmukaisesti huomioon strategian painopisteet toimenpideohjelmia toteuttaessaan
(esimerkiksi aihekohtaisten ehdotuspyyntöjen, bonuspisteiden tai kohdennettujen
määrärahojen avulla); kehottaa edistämään makroalueellista lähestymistapaa ennen
vuoden 2020 jälkeen toteutettavaa koheesiopolitiikan uudistamista ja korostaa
integroitujen makroalueprojektien ja -toimenpiteiden merkitystä;

7.

kehottaa EIP:tä tarkastelemaan yhdessä komission kanssa mahdollisuuksia luoda
Alppien aluetta varten investointijärjestely, joka mahdollistaisi julkisista ja yksityisistä
lähteistä saatavan rahoituksen hyödyntämisen; kehottaa luomaan alueelle
hankejatkumon investoijien houkuttelemiseksi; kehottaa komissiota, EIP:tä ja
osallistujamaita hyödyntämään täysimääräisesti ESIR-rahastoa, jotta alueella
rahoitettaisiin kestävää kehitystä ja talouskasvua edistäviä hankkeita ja parannettaisiin
makroaluetason työllisyyttä;

8.

korostaa, että tarvitaan asianmukaisia tiedotuskampanjoita, jotka käsittelevät Alppien
aluetta koskevaa EU:n strategiaa; kannustaa jäsenvaltioita varmistamaan, että strategian
näkyvyys on riittävän hyvä ja että sen tavoitteista ja tuloksista tiedotetaan riittävästi
kaikilla tasoilla, myös rajatylittävillä ja kansainvälisillä tasoilla; kehottaa edistämään
koordinointia ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa EU:n makroalueellisten strategioiden
täytäntöönpanossa, erityisesti luonnon ja kulttuuriperinnön hoidossa, kestävien
matkailumahdollisuuksien luomiseksi;

9.

kehottaa perustamaan strategian hallintoelimille täytäntöönpanoa tukevan
makroaluetason rakenteen täydessä yhteistyössä komission, jäsenvaltioiden ja alueiden
kanssa; pitää lisäksi myönteisenä parlamentin edustusta sen hallintoelimissä ja katsoo,
että parlamentin olisi osallistuttava strategian täytäntöönpanon valvontaan;

10.

kehottaa komissiota omaksumaan aktiivisen roolin strategian täytäntöönpanovaiheessa;
katsoo, että sen olisi toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti osallistuttava
jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa jaettua hallinnointia noudattaen kaikkiin strategiaa
koskevien hankkeiden suunnittelu- ja toteuttamisvaiheisiin, jotta voidaan taata
makroaluetta koskevien paikallisten ja alueellisten sidosryhmien, kuten viranomaisten,
talouselämän edustajien, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskuntaa edustavien
järjestöjen, tehokas osallistuminen sekä tarvittava koordinointi muiden strategioiden ja
EU:n tukemien rahoitusmuotojen kanssa;

11.

kehottaa komissiota arvioimaan Alppien aluetta koskevan EU:n strategian
täytäntöönpanoa objektiivisin kriteerein ja mitattavissa olevien indikaattorien avulla;

12.

kannattaa sekä Alppien alueen kaupunkialueiden että sen maaseutualueiden strategista
suunnittelua verkostoitumisen ja yhteisten tavoitteiden edistämiseksi johdonmukaisessa,
koordinoidussa ja integroidussa poliittisessa kehyksessä (esimerkiksi kun on kyse
uusiutuvasta energiasta, hyvinvoinnista, logistiikasta sekä liike- ja sosiaalialan
innovoinnista); kannustaa jakamaan esimerkiksi kestävää matkailua koskevia parhaita
käytäntöjä alueiden välillä sekä muita olemassa olevia makroalueellisia strategioita;

13.

vaatii, että päätöksentekomenettelyissä paikallis- ja alueviranomaisilla sekä paikallisilla
ja alueellisilla kansalaisyhteiskunnilla on oltava johtava asema hallintoelimissä sekä
strategian toiminnasta, teknisistä näkökohdista ja täytäntöönpanosta vastaavissa
elimissä siten, että noudatetaan kaikilta osin toissijaisuusperiaatetta ja
monitasohallinnon periaatetta;

14.

katsoo, että investoinnit olisi kohdennettava siten, että terveydenhuolto- ja
ensiapupalvelut sekä hätäapu ovat alueen koko väestön saatavilla tasavertaisesti ja
tosiasiallisesti erityisesti maaseutualueilla, jotta estetään väestökato;

15.

kehottaa komissiota esittämään parlamentille ja neuvostolle joka toinen vuosi
objektiivisiin kriteereihin ja mitattavissa oleviin indikaattoreihin perustuvan

kertomuksen Alppien aluetta koskevasta EU:n strategiasta, jotta voidaan arvioida sen
toimintaa ja lisäarvoa kasvun ja työpaikkojen lisäämisen, eroavuuksien pienenemisen ja
kestävän kehityksen kannalta;
16.

kehottaa osallistujamaita jatkamaan ponnistelujaan energianhankintalähteiden
monipuolistamiseksi ympäristö huomioon ottaen; korostaa, että nykyinen, hyvin
varhaisessa vaiheessa kehitetty vesivoimainfrastruktuuri tarvitsee kestävyyttä,
kilpailukykyä ja uudistamista siten, että otetaan huomioon vesivoimainfrastruktuurien
mahdolliset vaikutukset ympäristöön ja geologiaan ja edistetään pieniä (mini, mikro ja
pico) voimaloita; korostaa, että vesivarojen yhdennetty hoito ja suojelu ovat yksi
Alppien kestävän kehityksen avaintekijöistä ja että paikallisen väestön olisi siksi
kyettävä sitoutumaan vesivoimaan ja hyötymään sen luomasta lisäarvosta; kehottaa
osallistujamaita edistämään makroalueen toimivia verkostoja, jotta taataan
toimitusvarmuus, ja perustamaan järjestelmiä rajatylittävää yhteistyötä koskevien
parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi;

17.

korostaa tarvetta lujittaa edelleen sosiaalista ulottuvuutta, jotta voidaan varmistaa
jatkossakin sellainen kasvumalli, jolla turvataan kestävä kasvu, sosiaalinen osallisuus ja
kaikkia koskeva sosiaaliturva etenkin raja-alueilla; korostaa tässä yhteydessä, että on
tärkeää asettaa painopisteitä ja ryhtyä toimiin kaikenlaisen syrjinnän torjumiseksi;

18.

muistuttaa, että julkisten palvelujen yleistä saatavuutta koskeva periaate on taattava
kaikilla EU:n alueilla, erityisesti koulutuksen, terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden ja
liikkuvuuden aloilla ja vammaisten tarpeet on otettava erityisesti huomioon; painottaa,
että osallistujamaiden on kannustettava julkisten palvelujen tarjoamiseen liittyvien
vaihtoehtoisten ja innovatiivisten ratkaisujen, myös paikallisiin ja alueellisiin tarpeisiin
räätälöityjen ratkaisujen, kehittämiseen Alppien alueella; kehottaa siksi osallistujamaita
luomaan kannustimia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien kehittämiseksi;
muistuttaa kuitenkin laadukkaiden julkisten palvelujen yleistä saatavuutta ja
kohtuuhintaisuutta koskevista periaatteista;

19.

on huolestunut ekosysteemien rappeutumisesta ja luonnonkatastrofien riskistä Alppien
alueen tietyissä osissa; korostaa, että luonnonkatastrofien riskinhallintaa ja
ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevia strategioita on sovellettava
täysimääräisesti; korostaa, että on kehitettävä ja otettava käyttöön yhteisiä
valmiussuunnitelmia rajatylittävän saastumisen torjumiseksi; kehottaa perustamaan
yhteisiä nopean toiminnan ryhmiä matkailualueille, jotka kärsivät
luonnonmullistuksista, kuten mutavyöryistä, maanvyörymistä ja tulvista; korostaa tässä
yhteydessä tarvetta tukea unionin pelastuspalvelumekanismia entistä enemmän;

Työpaikat, talouskasvu ja innovaatiot
20.

pitää tarpeellisena suojella Alppien alueiden ympäristöperintöä, johon kuuluu laajojen
luonnonmaisemien lisäksi uskomattoman monipuolisia ekosysteemejä, jotka vaihtelevat
vuoristosta alankoihin ja ulottuvat jopa Välimeren rannikolle ja mahdollistavat siten
luonnon ja ihmisen rinnakkaiseloon perustuvan talousalueen ja biosfäärin; korostaa
siksi, että tarvitaan aktiivista synergiaan perustuvaa yhteistyötä maanviljelyn ja muun
taloudellisen toiminnan välillä suojelluilla alueilla (Natura 2000 -alueilla,
kansallispuistoissa jne.) yhtenäisten matkailutuotteiden kehittämiseksi; korostaa myös
vuoristoalueiden ainutlaatuisten elinympäristöjen säilyttämisen ja suojelun tärkeyttä;

21.

korostaa strategian myötä tarjoutuvia tilaisuuksia kehittää alueen työmarkkinoita, joilla
on paljon erilaista rajatylittävää työmatkaliikennettä; katsoo, että työntekijöiden
pätevyyden lisäämisen ja uusien vihreän talouden työpaikkojen luomisen olisi oltava
Alppien strategian ensisijaisia investointikohteita; korostaa kuitenkin, että maatalous-,
matkailu-, liike-, käsityö- ja tuotantoalan pk-yritykset, jotka ovat usein perheyrityksiä,
kuten pieniä maatiloja ja pieniä jalostusyrityksiä, muodostavat Alppien alueen
taloudellisen toiminnan ytimen yhtenäisellä ja kestävällä tavalla ja ovat siten Alppien
elin-, kulttuuri- ja luontoympäristön selkäranka; korostaa, että taloudellista toimintaa ja
työllistymismahdollisuuksia on edelleen monipuolistettava Alppien alueella;

22.

korostaa tarvetta asettaa etusijalle investoinnit digitaaliseen infrastruktuuriin ja pitää
tärkeänä varmistaa, että kaukana suurista kaupunkikeskuksista asuvilla ihmisillä on
käytettävissään nopeat internetyhteydet nopeasti ja tehokkaasti ja että he voivat siten
käyttää digitaalisia palveluja ja verkkopalveluja, kuten verkkokauppaa, ja käyttää
digitaalisia markkinointikanavia ja tehdä etätyötä sekä hyödyntää muita
mahdollisuuksia siten, että mahdollisuuksien mukaan edistetään vaihtoehtoja fyysiselle
matkustamiselle;

23.

katsoo, että innovointi ja uuden teknologian käyttö talouden keskeisillä aloilla, joiden
käyttövoimana ovat älykkäät erikoistumisstrategiat ja jotka rahoitetaan olemassa
olevista EU:n rahoituslähteistä (esimerkiksi EAKR, ESR, COSME, Horisontti 2020 tai
Erasmus+), voisivat auttaa luomaan laadukkaita työpaikkoja strategisilla aloilla, kuten
biotieteen, biotalouden, energian, luonnonmukaisten tuotteiden, uusien materiaalien tai
sähköisten palvelujen aloilla; muistuttaa, että on tärkeää varmistaa vahva tuki pkyrityksille, mikä voisi auttaa kääntämään Alppien alueen nykyisen
väestökatosuuntauksen;

24.

kehottaa Alppien alueen jäsenvaltioiden ja alueiden toimivaltaisia viranomaisia
tutkimaan komission kanssa mahdollisuutta toteuttaa seuraavan ohjelmakauden aikana
yhteinen toimenpideohjelma (joka perustuu SEUT-sopimuksen 185 artiklaan), jolla
edistetään Alppien alueen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan yhdentämistä älykkään
erikoistumisen strategioihin sisältyvien vakaiden eurooppalaisten arvoketjujen
yhteydessä;

25.

kannustaa julkisia ja yksityisiä yrityksiä, yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja muita
asianomaisia sidosryhmiä muodostamaan klustereita ja tekemään yhteistyötä
innovoinnin edistämiseksi sekä Alppien alueen ja Alppien laitamilla sijaitsevien
alueiden välisten synergioiden hyödyntämisen mahdollistamiseksi; katsoo, että
suunniteltujen toimien olisi perustuttava älykästä alueellista erikoistumista koskeviin
kansallisiin ja alueellisiin tutkimus- ja innovointistrategioihin, jotta voidaan varmistaa
tehokkaammat ja tuloksellisemmat investoinnit;

26.

toteaa, että Alppien aluetta koskevan EU:n strategian onnistumisen kannalta on tärkeää
kehittää hankkeita kulttuurialalla ja luovalla alalla toimivia järjestöjä ja laitoksia sekä
mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä varten, koska niillä on tärkeä merkitys investoinneille,
kasvulle, innovaatiolle ja työllisyydelle ja koska niillä on myös keskeinen rooli
kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden turvaamisessa ja edistämisessä;

27.

painottaa, että Alppeja koskevan makroaluestrategian avulla olisi tarjottava
mahdollisuuksia säilyttää, pitää yllä ja mukauttaa tarpeen vaatiessa perinteisiä
elinkeinomuotoja, kuten maa- ja metsätaloutta sekä käsityöhön perustuvia elinkeinoja,
sekä edistettävä innovointia ja tämän alan aloitteiden kehittämistä esimerkiksi EU:n

InnoFin-välineen avulla; painottaa tarvetta helpottaa pk-yritysten mahdollisuuksia saada
tukea ja rahoitusta, kun otetaan huomioon niiden rooli työpaikkojen luomisessa;
28.

tähdentää, että alueiden välinen yhteistyö, ennen kaikkea rajatylittävä yhteistyö, on
tärkeää koko alueen matkailun edelleen kehittämisen kannalta; kannustaa laatimaan
olemassa olevaan luonnon- ja kulttuuriperintöön, kestävään kehitykseen ja innovointiin
perustuvia matkailustrategioita; korostaa Alppien alueen erilaisten perinteiden ja
tapojen sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista ulottuvuutta, jota olisi tuettava ja
pidettävä yllä kaikessa moninaisuudessaan;

29.

panee merkille, että Alppien alueiden petolintu- ja petoeläinkantojen hoitoa ja
elvyttämistä toteutetaan kansallisin ja paikallisin toimin, vaikka kyseiset lajit eivät
pysähdy hallinnollisille rajoille, ja että eläinten muutto on luonteeltaan rajatylittävä
ilmiö; kehottaa kuitenkin jäsenvaltioita kyseiseen elvyttämiseen liittyvien kiistojen
välttämiseksi parantamaan eri viranomaisten välistä koordinointia ja edistämään tietojen
ja hyvien käytäntöjen vaihtoa, jotta voidaan parantaa tuotanto- ja laiduneläinten hoitoa
ja suojelua osana Alppien aluetta koskevaa strategiaa Alppien suojelua koskevaan
yleissopimukseen sisältyvän suuria petoeläimiä ja luonnonvaraisia sorkka- ja
kavioeläimiä ja yhteisöjä koskevan toimintaohjelman yhteydessä;

30.

kannattaa matkailutarjonnan monipuolistamista siten, että kehitetään alueellisiin
tarpeisiin sopeutettuja ja alueellisia resursseja hyödyntäviä uusia
matkailumahdollisuuksia, kuten matkailijoille tarkoitettuja teemapuistoja ja -reittejä,
ruoka- ja viinimatkailua sekä kulttuuri-, terveys- ja urheilumatkailua, jotta voidaan
pidentää matkailukautta, vähentää infrastruktuureihin kohdistuvaa painetta ja saavuttaa
ympärivuotisia työpaikkoja matkailualalla, sekä maaseutumatkailua, jonka
tarkoituksena on houkutella maaseutu- ja luontomatkailijoita yöpymään syrjäseutujen
hotelleissa, ja parantaa matkakohteiden kilpailukykyä ja kestävyyttä; kannattaa
ilmastonmuutokseen paremmin mukautuvan ja ympäristönsuojelun huomioon ottavan
uuden matkailutoiminnan edistämistä; korostaa myös tarvetta tukea ja edistää
vuoristopelastuspalveluiden yhteensovittamista;

31.

tukee toimia, joilla edistetään liikenneinfrastruktuurin kuormituksen keventämistä
porrastamalla koulujen lomia ja niihin liittyviä loma-aikoja, älykkäillä tietulleilla ja
matkailupalvelujen tarjoajien kiireisimpinä matkailu- ja ruuhka-aikoina tarjoamilla
kannustimilla;

32.

muistuttaa, että on taloudellisesti tärkeää edistää pehmeän ja kestävän
matkailutoiminnan kehittämistä koko Alppien alueella, myös järvenranta- ja
kylpyläkaupungeissa; kannustaa jäsenvaltioita hyödyntämään myös pyöräilyä
junamatkailun tai intermodaalisten liikennepalvelujen yhteydessä; muistuttaa parhaita
käytäntöjä koskevista matkailufoorumeista, jotka on luotu osana EU:n rahoittamia
hankkeita;

33.

toteaa, että yksi ja sama henkilö joutuu usein harjoittamaan erilaista toimintaa kautta
vuoden ja toisinaan eri maissa; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita sekä paikallis- ja
alueviranomaisia kannustamaan ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen toimijoita
yhteistyöhön; katsoo, että rajat ylittävään oppimiseen keskittyvään Erasmus+-ohjelmaan
liittyisi paljon etuja;

Liikkuvuus ja yhteydet
34.

korostaa, että on tärkeää parantaa osallistujamaiden välisiä liikenne- ja
energiayhteyksiä, mukaan luettuina paikallinen, alueellinen ja rajatylittävä liikenne sekä
syrjäseuduille suuntautuvat intermodaaliset yhteydet (mukaan lukien suuret
kaupunkialueet), myös alueen kehityksen edistämiseksi, sen asukkaiden elämänlaadun
parantamiseksi ja uusien asukkaiden houkuttelemiseksi alueille; kehottaa arvioimaan
samalla, voidaanko nykyisiä verkostoja uudistaa ja/tai laajentaa siten, että parannetaan
Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) täytäntöönpanoa; korostaa ”älykkään”
infrastruktuurin rakentamisen merkitystä; katsoo, että vastarakennetuista
infrastruktuureista olisi tultava todellisia ”teknologiakäytäviä”, joiden sisälle voidaan
rakentaa kaikki erillinen infrastruktuuri, kuten sähkö- ja puhelinlinjat, laajakaista- ja
ultralaajakaistayhteydet, kaasuputket, valokuituverkot ja vesijohdot;

35.

kehottaa noudattamaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa Alppien liikenne- ja
ympäristöpolitiikan tulevassa suunnittelussa ja täytäntöönpanossa; korostaa näin ollen
tarvetta asettaa etusijalle siirtyminen liikennemuodosta toiseen, jotta erityisesti
rahtiliikenne siirtyisi maanteiltä raiteille, ja kehottaa komissiota tukemaan tätä
siirtymää; kehottaa lisäksi käyttämään maantieliikenteestä saatuja tuloja tehokkaan ja
ympäristöystävällisen rautateiden matkustaja- ja rahtiliikenteen kehittämisen ja
toimeenpanon edistämiseen sekä melun ja ympäristön saastumisen vähentämiseen;
panee merkille potentiaalisia hankkeita muun muassa liikenteen hallinnan, teknisen
innovoinnin ja yhteentoimivuuden aloilla; kehottaa myös laajentamaan olemassa olevaa
Alppien alueen infrastruktuuria, mukaan lukien laadukkaat intermodaaliset ja
yhteentoimivat järjestelmät; korostaa, että on tärkeä varmistaa yhteydet ja
saavutettavuus kaikille alueen asukkaille;

36.

pitää tärkeänä, että liikennereitit yhdistetään Euroopan muihin osiin ja TEN-T-käytäviin
siten, että olemassa olevaa infrastruktuuria hyödynnetään optimaalisesti; muistuttaa, että
vuoristoinen pinnanmuodostus on edelleen unionin kansalaisten lähentymisen este ja
että unioni on sitoutunut lisäämään rajatylittävän liikenneverkkoinfrastruktuurin
rahoitusta; kehottaa siksi osallistujamaita keskittämään ponnistelunsa sellaisten
täydentävien hankkeiden toteuttamiseen ja suunnitteluun, jotka ovat kestäviä ja
osallistavia, samalla kun nykyinen TEN-T-verkko yhdistetään ja sitä kehitetään;

37.

kiinnittää huomiota siihen, ettei vuoristoalueilla eikä niiden ja lähialueiden välillä ole
toimivia ja saastuttamattomia yhteyksiä; vaatii komissiota ja jäsenvaltioita luomaan
edellytykset puhtaille, vähäpäästöisille ja paremmille paikallisille ja alueellisille
yhteyksille erityisesti raideverkon osalta yhteenkuuluvuuden edistämiseksi ja
elämänlaadun parantamiseksi näillä alueilla; kannustaa Alppien alueelle asumaan
asettumiseen ja edistää sitä;

38.

kehottaa makroalueellisen strategian osallistujamaita ottamaan huomioon
rajatyöntekijöiden erityisolosuhteet ja laatimaan Alppien makroalueen rajatyöntekijöitä
koskevia sopimuksia;

39.

kannattaa innovatiivisten paikallisten kutsuliikennemuotojen, myös älykkään
liikennetiedon, liikenteenhallinnan ja telematiikan sekä multimodaalisuuden,
kehittämistä; kehottaa myös harkitsemaan tämän alan toimintojen mahdollista jakamista
alueiden välillä;

40.

korostaa, että vuoristoalueilla ei ole toimivia digitaalisia yhteyksiä; vaatii komissiota ja
jäsenvaltioita luomaan edellytykset paremmille alueellisille ja paikallisille yhteyksille
elämänlaadun parantamiseksi ja uuden toiminnan kehittämiseksi sekä työpaikkojen
luomiseksi näillä alueilla ja kannustaakseen niille asumaan asettumiseen;

41.

korostaa, että on tärkeää tehdä julkisia investointeja vuoristoalueisiin, jotta voidaan
korjata markkinahäiriö digitaalisten yhteyksien tarjoamisessa näille alueille; korostaa
aukottoman ja kattavan laajakaistaverkon merkitystä vuoristoalueilla syrjäisten asuin- ja
talousalueiden pitkän aikavälin elinkelpoisuuden varmistamiseksi; kehottaa komissiota
esittämään konkreettisia ehdotuksia tämän ongelman ratkaisemiseksi;

Ympäristö, biologinen monimuotoisuus, ilmastonmuutos ja energia
42.

pitää tärkeänä luonnon monimuotoisuuden suojelua ja edistämistä Alppien alueella;
kehottaa yhteisiin ponnistuksiin sen suojelua ja ylläpitämistä koskevien innovatiivisten
toimien toteuttamiseksi sekä tutkimaan perusteellisesti suurten petoeläinten roolia ja
sopeutustoimenpiteiden mahdollista käyttöönottoa; kehottaa myös noudattamaan täysin
yhteisön säännöstöä, joka koskee ympäristön, luonnon monimuotoisuuden, maaperän ja
vesistön suojelua; pitää tärkeänä varmistaa, että on ryhdytty kaikkiin mahdollisiin
toimenpiteisiin, joilla vältetään päällekkäisyys jo olemassa olevien sääntelyaloitteiden
kanssa;

43.

korostaa, että Alppien makroalue tarjoaa mittavia mahdollisuuksia kokeilla
innovatiivisia ratkaisuja, mikä voisi tehdä siitä ainutlaatuisen kiertotalouden
kokeilulaboratorion; aikoo ehdottaa vuoden 2017 talousarviomenettelyyn
pilottihanketta, jolla selvitetään tämän alueen mahdollisuuksia kehittää kiertotalouteen
liittyviä erityisiä strategioita, esimerkiksi tuotannon, kulutuksen ja jätehuollon aloilla;

44.

pitää tärkeänä oman energiantuotannon edistämistä, energiatehokkuuden parantamista
ja alueen kaikkein tehokkaimpien uusiutuvien energialähteiden, vesi-, aurinko- ja
tuulienergian ja maalämmön, kehittämisen tukemista sekä nimenomaan Alpeille
ominaisten uusiutuvien energiamuotojen kehittämisen edistämistä; panee merkille
lämmityksessä käytettävien erityyppisten polttoaineiden vaikutuksen ilmanlaatuun;
kannattaa metsästä saatavan puun kestävää käyttöä siten, ettei nykyistä metsäalaa
pienennetä, mikä on tärkeää vuoriston ekosysteemin tasapainon kannalta sekä
lumivyöryiltä, maanvyörymiltä ja tulvilta suojautumiseksi;

45.

korostaa, että on kiireellisesti kehitettävä uusia strategioita kansanterveyttä koskevia
huolenaiheita aiheuttavien ilmansaasteiden sekä ilmastonmuutoksen torjumiseksi
erityisesti makroalueen teollistuneilla ja tiheämmin asutuilla alueilla siten, että samalla
selvitetään nykyiset saastelähteet ja valvotaan tarkasti saastepäästöjä; kehottaa näin
ollen jäsenvaltioita toteuttamaan Pariisin COP21-kokouksen tavoitteiden mukaista
kestävää liikennepolitiikkaa ja tukemaan ekosysteemipalveluiden säilyttämistä ja
ylläpitoa kaikkialla Alppien makroalueella;

46.

korostaa energiansiirtoinfrastruktuurin merkitystä ja tukee älykkäitä energian jakelu-,
varastointi- ja siirtojärjestelmiä sekä investointeja sähkön ja kaasun tuotannon ja
siirtämisen energiainfrastruktuuriin TEN-E-verkon mukaisesti ja energiayhteisön etua
koskevien hankkeiden luettelossa olevien konkreettisten hankkeiden toteuttamiseksi;
pitää tärkeänä paikallisten ja erityisesti uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä,
jotta vähennetään riippuvuutta tuonnista; kehottaa edistämään hajautettua/omaa
energiantuotantoa ja parantamaan energiatehokkuutta kaikilla aloilla;

47.

kehottaa osallistujamaita yhteisiin ponnisteluihin maankäytön suunnittelun ja
yhdennetyn aluehallinnon toteuttamisessa, ja ottamaan siihen mukaan alueella toimivia
monia sidosryhmiä (kansalliset viranomaiset, alue- ja paikallisviranomaiset,
tiedeyhteisö, kansalaisjärjestöt jne.);

48.

kehottaa vahvistamaan entisestään World Glacier Monitoring Service -palvelun
yhteydessä tehtävää työtä ja yhteistyötä, ottaen huomioon Pariisin COP21-kokouksessa
äskettäin tehdyt päätökset ja sen jälkeen noudatettavan strategian;

49.

on huolissaan, että ilmastonmuutos ja lämpötilojen nousu ovat vakava uhka korkealla
elävien lajien eloonjäämiselle ja että jäätiköiden sulaminen on myös huolestuttavaa,
koska sillä on suuri vaikutus pohjavesivarantoihin; kehottaa laatimaan laajamittaisen
kansainvälisen suunnitelman, jolla torjutaan jäätiköiden sulamista ja vastataan
ilmastonmuutokseen kaikkialla Alppien alueella;

50.

kehottaa osallistujamaita jatkamaan ponnistelujaan energialähteiden
monipuolistamiseksi ja käytettävissä olevien uusiutuvien energiamuotojen, kuten
aurinko- ja tuulienergian, kehittämiseksi energiantuotannon yhdistelmissä; korostaa, että
vesivoimalat ovat kestävän kehityksen mukaisia ja kilpailukykyisiä; kehottaa
osallistujamaita edistämään toimivien sähköverkostojen luomista makroalueelle;

51.

korostaa, että energianhankintalähteiden monipuolistaminen ei pelkästään paranna
makroalueen energiavarmuutta vaan lisää myös kilpailua, mistä on merkittävää hyötyä
alueen talouskehitykselle;
o
o

52.

o

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä
Alppien aluetta koskevaan Euroopan unionin strategiaan osallistuvien maiden (Ranska,
Italia, Sveitsi, Liechtenstein, Itävalta, Saksa ja Slovenia) hallituksille ja kansallisille ja
alueellisille parlamenteille.

