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▶ MAGASRA TETTE A LÉCET AZ
EUSALP

AZ EU ÚTJÁRA INDÍTOTTA A VIRÁGZÓBB, KÖRNYEZETBARÁTABB
ÉS JOBB ÖSSZEKÖTTETÉSEKKEL RENDELKEZŐ ALPOK
MAKRORÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁT

Az Alpok területén elterülő hét ország és az ott élő
több mint 70 millió polgár érdekében az EUSALP ösztönzi egy innovatív és fenntartható növekedési modell
létrehozását az Alpok makrorégióban.
A 2015 júliusában elfogadott, és az Európai Unió Tanácsa
által 2015 novemberében jóváhagyott EUSALP az Unió egyik
makroregionális stratégiája, vagyis egy olyan integrált keretrendszer, amely egyebek mellett az európai strukturális és
beruházási alapok (esb-alapok) támogatása révén lehetővé
teszi, hogy az azonos földrajzi területen osztozó tagállamok
és Unión kívüli országok képesek legyenek közös kihívásaik
kezelésére. Ennek eredményeképpen idővel megerősödik
a régión belüli együttműködés, hozzájárulva a gazdasági,
társadalmi és területi kohézió megvalósulásához – ami az
egész régió javát szolgálja.
Az Alpok térségére vonatkozó stratégia Európa gazdasági és
termelékenységi szempontból egyik legjelentősebb régióját
célozza meg, amely öt uniós országnak (Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország és Szlovénia), két EU-n kívüli
országnak (Svájc és Lichtenstein), és összesen 48 régiónak
ad otthont. Az EUSALP kezdeményezés az Alpok régióban élő
és dolgozó mintegy 70 millió polgár életére lesz kihatással:
közigazgatási szervek, egyetemek, kutatóközpontok, kkv-k,
a civil társadalom, a magánszektor és az egyéni befektetők
mind-mind részesülnek majd a stratégia előnyeiből. Ezen túlmenően az EUSALP révén megvalósuló szolgáltatásfejlesztés
és életminőség-javulás az évente milliós nagyságrendben
a térségbe látogató turistáknak is kedvez.

Miért jött létre az EUSALP?
A hét ország polgárai, vállalkozásai és helyi hatóságai a
térség valamennyi régiójában hasonló kihívásokkal néznek
szembe:
▶▶a gazdasági globalizációval, amely fenyegetést jelent
a térség versenyképességére és innovációs képességére;
▶▶a demográfiai tendenciákkal, vagyis az öregedő népességgel és új bevándorlási modellekkel;
▶▶az éghajlatváltozással, amely kedvezőtlen hatást gyakorol a környezetre, a biológiai sokféleségre és az életkörülményekre;

▶▶energetikai kihívásokkal európai és globális szinten
egyaránt;
▶▶a mobilitással, tekintettel európai tranzitrégióként betöltött különleges szerepére, illetve egyedülálló földrajzi és
természeti jellemzőire.
Az EUSALP stratégia fő célkitűzése az Alpok-régió fenntartható gazdasági és társadalmi prosperitásának elősegítése
növekedés és munkahelyteremtés révén, amit pedig vonzerejének és versenyképességének növelésével, valamint
összeköttetéseinek javításával igyekszik elérni. A stratégia
ugyanakkor szem előtt tartja a környezet megóvását, valamint az ökoszisztémák egészségének és egyensúlyának
biztosítását.
Az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégia fő ereje
a városi, peremhegyvidéki és hegyvidéki területek közötti új
típusú kapcsolat kialakításában rejlik.

Hogyan működik a stratégia?
Az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégia a meglévő makroregionális stratégiák lényegi elvein alapul, vagyis
nem juttatja a térséget új uniós finanszírozáshoz, nem hoz
létre további uniós szintű formális struktúrákat, valamint
nem alkot új uniós jogszabályokat, hanem az összehangolt
megközelítésre, a szinergiákból fakadó pozitív hatásokra,
valamint a meglévő uniós források és egyéb pénzügyi
eszközök eredményesebb felhasználására épít.
Végső soron a hét ország és 48 régió feladata gondoskodni
arról, hogy az EUSALP beváltsa a hozzá fűzött reményeket.
A független közvetítőként fellépő Európai Bizottság pedig
a stratégiai koordinációért felelős azokon a területeken, amelyeken hozzáadott értéket tud nyújtani a makrorégió számára. A Bizottság például stratégiai támogatást nyújthat
azáltal, hogy feltérképezi a szakpolitikai szinten kezelhető
hiányosságokat, illetve elősegíti a különböző uniós politikákkal összhangban álló, több ágazatot átfogó megközelítés
létrehozását.
Mindazonáltal, ahogy azt Creţu biztos megfogalmazta: „ez
egy több országot érintő stratégia“, ezért csak az érintett
államok elkötelezettsége, együttműködése és közös erőfeszítései révén teremthető meg egy virágzóbb, környezetbarátabb és jobb összeköttetésekkel rendelkező Alpok-régió.
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PÉLDÁK AZ EUSALP STRATÉGIÁVAL ÖSSZHANGBAN LÉVŐ LEHETSÉGES PROJEKTEKRE
STRATÉGIAI JELENTŐSÉGŰ ÁGAZATOK GAZDASÁGI TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE
▶▶Alpesi technológiaátadási központok: a projekt célja, hogy a kutatás-fejlesztés területén tevékenykedő szervezetek és a vállalatok közötti együttműködés elősegítése érdekében létrehozza a technológiaátadási központok
hálózatát és eszközkészletét – amely „egyablakos“ megoldást jelentene főként kkv-k számára. A központok kezelnék a régióban folyó, innovációval és technológiaátadással kapcsolatos közös projekteket.
▶▶Alpesi faanyagok és faipari termékek címkézése: a projekt gondolati háttere az, hogy támogassák az alpesi
erdőkből származó helyi faanyag építkezési célra és faipari termékek előállítására történő felhasználását az egész
értéklánc mentén, akár az erőforrások és a működési kapacitás mozgósítása révén, akár a feldolgozás első és
második szakaszához. Az alpesi faanyag minőségi címkével való megjelölése hozzájárulhat mind a hegyvidéki
erdőségekkel, mind a faipari termékekkel való gazdálkodás javulásához, ugyanakkor a szállítási szükségletek csökkentésével mérsékelhető lenne a szén-dioxid-kibocsátás. Hozzájárulna továbbá a szereplők szakértelmének növeléséhez, valamint a vállalati hálózatok fenntartásához és bővítéséhez.
▶▶AlpNet: a kutatási eredményekre építő projekt az alpesi idegenforgalomban tevékenykedő, egész éves turisztikai
tevékenységet folytató vállalatok termékfejlesztésének javítását tűzte ki célul. A projekt növelni fogja az idegenforgalmi régiók között zajló tudáscserét és a bevált gyakorlatok megosztását. A világpiacon tapasztalható egyre
élesedő versenyhelyzetben a projekt arra törekszik, hogy megerősítse az Alpok-régió helyzetét és fenntarthatóbbá
tegye idegenforgalmát.

A MUNKAERŐPIAC, AZ OKTATÁS ÉS A KÉPZÉS MEGFELELŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA
▶▶Alpesi ifjúsági párbeszéd: számos alpesi régió küzd demográfiai kihívásokkal (pl. elöregedő népesség, a képzett
munkaerő elvándorlása). Annak érdekében, hogy a fiatalok elkötelezzék magukat az iránt, hogy egzisztenciájukat
származási közösségükben építsék ki, be kell vonni őket a döntéshozatalba, valamint életük és munkakörnyezetük
kialakításába. Ez a projekt támogatja a fiatalokat abban, hogy megismerjék saját falujuk, városuk és az egész alpesi
régió szükségleteit és potenciálját – az alpesi országokból származó fiatalokat és döntéshozókat bevonó határokon
átívelő csereprogramok révén.

A SZEMÉLY- ÉS ÁRUSZÁLLÍTÁS MOBILITÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE
▶▶ A transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) projektjeinek részét képező határon átnyúló vasúti szakaszok korszerűsítése; a vasútvonalak villamosítása, 740 méter hosszú vonatszerelvények üzemeltetése, valamint az európai
vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS) fejlesztése.
▶▶Olyan helyi vasútvonalak korszerűsítése, mint a Torino–Aosta, Nizza–Ventimiglia–Cuneo–Torino, München–Lindau–
Bregenz–Zürich, Ulm–Friedrichshafen–Lindau, Trieszt–Ljubljana, Brescia–Edolo, a Durance folyó völgye, Milánó-Tirano
és a trentinói Dolomitok.
▶▶Az Alpokon átmenő forgalom negatív hatásainak mérséklése érdekében a meglévő együttműködési projektekre
való építés, valamint ezek kiterjesztése makroregionális szintre.
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Szavakból tettek
Corina Creţu regionális politikáért felelős biztos és Violeta Bulc
közlekedésért felelős biztos részt vettek azon a szlovéniai Brdóban január 25-én megrendezett konferencián, amely útjára
indította az EUSALP kezdeményezést. Az Európai Bizottság és
a szlovén külügyminisztérium által szervezett és a végrehajtási
szakasz kezdetét jelző eseményen a résztvevők lehetőséget
kaptak arra, hogy hangot adjanak a stratégia legjobb munkamódszereire és leghatékonyabb m
 egvalósítására vonatkozó
nézeteiknek és elképzeléseiknek.
„Az Alpok-régió Európa egyik legdinamikusabb, leginnovatívabb
és legversenyképesebb térsége. Szükség van azonban a fennálló társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek kezelésére. Pontosan erre törekszik az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós
stratégia: teljes mértékben kiaknázni a térség – uniós és Unión
kívüli – 48 régiójának fejlődési lehetőségeit, biztosítva, hogy
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egyik közössége, régiója és polgára se maradjon le a jóléthez
vezető úton. Elérkezett az ideje annak, hogy a szavakat tettekké
alakítsuk“ – nyilatkozta Creţu biztos.
„Mivel a kilenc európai közlekedési folyosó közül négy áthalad
az Alpokon, a térség rendkívül veszélyeztetett környezettel
rendelkező csomópontnak számít. Európa nagymértékben
függ az Alpok-régió megfelelő összeköttetésétől, ugyanakkor
kulcsfontosságú, hogy ennek megvalósulása együtt járjon
a legmagasabb szintű fenntarthatósággal. Az Alpok-régióra
vonatkozó európai uniós stratégia olyan jövőképet és irányítást biztosít, amely hajlandó megfelelni ennek a kihívásnak“
– tette hozzá Bulc biztos.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://europa.eu/!tm36qb
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