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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по регионално 

развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

A. като има предвид, че Алпийският регион, дефиниран в Алпийската конвенция, 

подобно на други европейски планински райони, представлява важно 

предизвикателство по отношение на развитието на неговата роля в рамките на 

мрежата на европейския транспорт, тъй като се характеризира с ниска гъстота на 

населението, много специфични типологии на връзките и достъпа до услуги, както и 

със специфична местна икономика; 

Б. като има предвид, че особената геоморфология на макрорегиона не следва да се 

счита за пречка пред свързаността, но и възможност за развитие на устойчиви 

интермодални транспортни услуги на основата на регионални модели на най-добри 

практики, и в съчетание с опазването и насърчаването на природното, свързаното с 

околната среда и културно наследство, както и биологичното разнообразие и 

смекчаване на изменението на климата;  

В. като има предвид, че финансовите ресурси следва да бъдат насочени главно към и 

инвестирани в развитието на обществените транспортни връзки в Алпийските 

региони, въз основа на показатели, адаптирани към специфичните условия в 

планинските райони, чрез подобряване на съществуващите железопътни връзки, по-

специално в трансграничния транспорт,  популяризирането на малките градски 

центрове, чрез укрепването на достъпа до работа и устойчиви туристически 

съоръжения, и чрез гарантирането на основните здравни, образователни услуги и 

услуги за грижи за децата, улесняването на създаването на нови качествени работни 

места на местно равнище и опазването на околната среда и природните ресурси, в 

т.ч. водните ресурси; 

Г. като има пред вид, че Алпийският регион е засегнат от обезлюдяване и застаряване 

на населението; като има предвид, че една добра свързаност с обществени 

транспортни средства, високоскоростна интернет връзка и устойчив целогодишен 

туризъм могат да допринесат за по-голямата привлекателност на Алпийския регион 

за младите хора и да улеснят достъпа до възможности за заетост; 

Д. като има предвид, че пет от деветте основни коридора на трансевропейската 

транспортна мрежа, които са изключително важни за европейското и регионално 

развитие, както и за постигането на целите, определени в Бялата книга за 

транспорта, минават през Алпите, както и че тяхното реализиране изисква 

съвместни и координирани финансови усилия от страна на държавите членки до 

2030 г.; 

Е. като има предвид, че за да се приведат в действие принципите, залегнали в 

Рамковата конвенция, и инициативите, които следва да се прилагат на практическо 

равнище, редица протоколи и меморандуми за разбирателство са приети за 

определяне на специални мерки по редица теми, включително транспорт, туризъм, 

опазване на почвите, териториално планиране, устойчиво развитие, опазване на 
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природата и опазване на ландшафта, с цел изпълнение на съвместни проекти, 

свързани с трансевропейските транспортни мрежи, и като има предвид, че 

съответно държавите членки сключват двустранни договори за целите на 

прилагането на финансиране по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) 

във връзка с финансиране по линия на собствените им национални бюджети; 

Ж. като има предвид, че макрорегионалната стратегия на Комисията има за цел да 

осигури инструменти, които укрепват регионалния капацитет, по-специално чрез 

стимулиране на устойчиви транспортни връзки, на интермодалността и 

оперативната съвместимост в транспорта на пътници и товари, така че да се 

постигне прехвърляне на трафик от автомобилния към железопътния транспорт; 

като има предвид, че няколко региона са част от други съседни макрорегиони 

(Адриатически, Дунавски), припокриващите се области следва да се използват с цел 

подобряване на свързаността, достъпността и интермодалността; 

З. като има предвид, че в своето съобщение относно стратегията на Европейския съюз 

за Алпийския регион Комисията подчертава както необходимостта да се намали 

въздействието на трансалпийския транспорт, с цел да се опази природното 

наследство на Алпите, така и значението на прилагането на стратегия, насочена към 

по-добри условия на околната среда за населението; като има предвид, че балансът, 

който трябва да се постигне между транспортната инфраструктура и опазването на 

регионите, десетилетия наред е определян като основно предизвикателство; като 

има предвид, при все това, че всяка една производствена инвестиция следва да се 

основава на оценка на жизнения цикъл, заедно с подходяща оценка на 

въздействието върху околната среда, която да е в състояние да предвиди също и 

основните рискове от природни бедствия в една особено уязвима област, каквато е 

Алпийският регион; 

1. взема под внимание териториалното разграничаване по Алпийската конвенция и 

свързаните протоколи по транспорт и туризъм, както и плана за действие на 

Комисията, насочен към подобряване на устойчивостта на транспортните връзки, в 

рамките на региона и към него, и насърчаване на интермодалността, оперативната 

съвместимост и качеството на интермодалните транспортни системи и системи за 

мобилност, в съответствие с най-добрите практики; 

2. приветства откриването на основния тунел „Gotthard“ на 1 юни 2016 г.; приканва 

Комисията и съответните алпийски държави членки да оценят промяната на 

потоците трафик и товарния дял, като например по маршрута „Бренер“, вследствие 

на нови тунели, преди да се планират допълнителни основни тунели; изисква 

достатъчен брой терминали за железопътен–автомобилен транспорт по коридорите, 

по целесъобразност, за да се насърчи постигането на целта за пренасочване на 

товарните превози от автомобилния към железопътния транспорт; 

3. призовава Комисията и държавите членки да укрепят многостепенното управление 

в транспортното планиране и да приложат за основно планинския регион на Алпите 

политика за развитие на транспортна инфраструктура, която да е устойчива, 

приобщаваща и неинвазивна за региона, като го опазват и насърчават балансирано 

развитие на икономически по-слабите региони и области от гледна точка на 

туризма, социалното сближаване, икономическото развитие и заетостта; подчертава, 
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че при планирането на политиката за транспортната инфраструктура следва да бъде 

приоритет това да се оцени и сведе до минимум вредното въздействие, наред с 

другото, върху околната среда; призовава да се предостави подкрепа с цел да се 

насърчи постепенното преминаване от пътен към железопътен транспорт и 

транспорт, задвижван с алтернативни енергийни източници, за да се намалят 

емисиите на замърсители; 

4. призовава Комисията да насочи вниманието си също и към оптимизиране на 

капацитета на съществуващата инфраструктурна мрежа, с общата цел за по-добро 

изпълнение на мрежата TEN-T; изтъква, че инфраструктурни проекти, които биха 

довели до предотвратим или несъразмерен риск за околната среда, природните 

ресурси и общественото здраве, не следва да бъдат финансирани; 

5. изтъква, че свързаността и достъпността на региона през деня и през нощта и през 

събота и неделя следва да бъдат подобрени и популяризирани чрез гарантиране на 

зачитане на околната среда, опазването на водните и подпочвените ресурси и 

участието на местното население, чрез пълно ангажиране на политиците и лицата, 

отговорни за вземането на решения на всички равнища, по-специално на 

регионално и местно равнище, както и гражданските организации (НПО), и чрез 

насърчаване на публични консултации; 

6. счита, че развитието на инфраструктурата в планинските райони би дало 

възможност за развитието и повишаването на привлекателността на МСП и би 

улеснило създаването на конкретни отрасли в тези области, които биха били 

облагодетелствани от факта, че са разположени там, благодарение на околната 

среда (температура, чист въздух), което би създало нови работни места и би 

допринесло за устойчивото развитие на региона; насърчава държавите членки да 

ремонтират и подобряват стари, неизползвани трасета с цел туристическа употреба, 

като ги обновят и отново ги пуснат в експлоатация, така че да предотвратят 

изоставянето, упадъка и възможните свлачища; 

7. призовава държавите, които принадлежат към Алпийския регион, да си 

сътрудничат, за да могат, доколкото е възможно, да се уеднаквят тарифите, които се 

прилагат по отношение на транзитните превозни средства, и да се приравнят към 

европейските стандарти, особено когато става въпрос за държавите, чийто 

транспорт е принуден да преминава транзитно през други държави поради 

географското им разположение; 

8. счита, че развитието и достъпността на информационните и комуникационните 

технологии трябва да бъдат засилени чрез осигуряване на услуги по-бързо и 

ефикасно, както и като се насърчават и подпомагат, когато е възможно, алтернативи 

за пътуване, като например работа от разстояние, за да се намали броят на 

курсовете и техните отрицателни външни ефекти, като например замърсяващи 

емисии, и да се улесни по-добрият баланс между професионалния и личния живот; 

9. призовава съответните страни да определят стратегически инфраструктурни 

проекти, които биха помогнали за укрепване на сближаването и намаляване на 

задръстванията по пътищата чрез използване на комбинирани транспортни услуги, 

подходящи за туристическите райони и растежа на местните икономики, като по 

този начин се насърчи създаването на работни места; подчертава ролята на 
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регионалните летища и пристанища в подножието на Алпийския 

регион/Средиземноморието за достъпността и свързаността на Алпийския регион; 

счита, че е важно да бъдат свързани с пътни и железопътни мрежи; 

10. призовава държавите членки да инвестират в местни програми за създаване на 

работни места и туристическа инфраструктура; призовава за стратегически подход, 

който да бъде възприет, за да бъде туризмът по-малко сезонна дейност и да се 

улесни устойчив достъп чрез обществен транспорт до туристически дестинации 

като ски курорти, като се насърчава използването на велосипед, в комбинация с 

пътуването с влак; подчертава значението на подкрепата за изграждането на мрежи 

и публикуването на примери за най-добри практики от инициативи за устойчив 

туризъм, като структури, предназначени за пасивна енергия, ефективно използване 

на ресурсите и използване на устойчиви енергийни източници; 

11. подчертава, че промяната на климата е от особено значение за региони като 

алпийския, който се влияе значително от проблемите, свързани с морфологията на 

територията и естествените местообитания; подчертава, че протоколите относно 

транспорта и туризма в рамките на Алпийската конвенция са ратифицирани от ЕС и 

алпийските държави членки; призовава държавите членки да наблюдават отблизо 

ограниченията за замърсяване на въздуха и да въведат политики за устойчив 

транспорт в съответствие с целите на Конференцията по изменението на климата в 

Париж (COP21); счита, че следва да се положат усилия за насърчаване на МСП да 

инвестират в иновации и развитие в съответствие с целите на COP21; 

12. призовава Комисията да осигури лесен и удобен достъп до документи както за 

европейските граждани, така и за институциите, с цел да се гарантира прозрачност 

по отношение на разходването на обществени средства, и счита, че в случаите, 

когато се иска достъп поради императивни съображения, включително, наред с 

другото, тези, свързани с общественото здраве и околната среда, те следва да 

получат приоритет пред всяко друго съображение, свързано с конкуренция или 

търговски цели; отбелязва, че ще бъде необходимо държавите членки да инвестират 

средства на ЕС, предвидени за изпълнението на стратегията за Алпийския регион, 

по прозрачен начин, като се отчитат ограниченията, които стават ясни от 

проучванията на въздействието върху околната среда, както и с по-добро 

сътрудничество и съвместна работа, така че да се подобри обменът на добри 

практики; счита, че ефективното прилагане, постигането на целите и икономичното 

използване на ресурсите следва да се преразглеждат ежегодно от Парламента и 

Европейската сметна палата; 

13. счита, че приходите от такси за изминат участък и специални такси за изминат 

участък от Алпийските региони за транспортни проекти в тези региони следва да 

бъдат заделени — на първо място за развитие на алпийските коридори по TEN-T, на 

второ място за регионалните пътища за достъп и на трето място за местните 

маршрути; 

14. призовава държавите членки и регионите да гарантират достъпност и оказване на 

помощ, включително в труднодостъпните зони и наличието на здравни пунктове и 

пунктове за оказване на първа помощ, включително в най-необлагодетелстваните от 

гледна точка на транспорта области, като се взема предвид разстоянието до 
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главните болнични заведения. 
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